
   

   

 
TAG HEUER, AZ LVMH SWISS MANUFACTURES SA TAGVÁLLALATA  

 
A WEBOLDAL FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEI ÉS A TERMÉKELLÁTÁS FELTÉTELEI 

 
Ez a dokumentum (a benne említett dokumentumokkal együtt) tájékoztatást nyújt Önnek rólunk, 
valamint azokról a jogi feltételekről („Feltételek”), melyek alapján termékeinket („Termékek”) 
értékesítjük a weboldalunkon („weboldalunk”) az Ön számára. Ezek a Feltételek vonatkoznak 
minden olyan szerződésre, amely a Termékek Önnek történő értékesítésére jön létre köztünk 
(„Szerződés”).  
 
Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi Feltételeket, hogy megértse azokat, mielőtt bármilyen 
Terméket rendelne az oldalunkról. 
 
Amennyiben bármelyik Termékünket megrendeli, Ön kijelenti, hogy betöltötte 18. életévét, és 
Önre kötelező érvényűként ismeri el a jelen Feltételeket és a jelen Feltételek által említett egyéb 
dokumentumokat. Kérjük, hogy nyomtassa ki a jelen Feltételeket jövőbeni használatra. 
 
Ezen Feltételeket időről időre megújítjuk, a 6. pont szerint. Minden alkalommal, amikor Ön 
Termékeket rendel az oldalunkról, a megrendelésre az akkor érvényes Feltételek vonatkoznak. 
 
1. RÓLUNK 
 
1.1. Vállalatunk a TAG HEUER, AZ LVMH SWISS MANUFACTURES SA TAGVÁLLALATA, 
Neuchâtelben, Svájcban bejegyzett vállalat, melynek cégjegyzékszáma: CHE-481.404.745, 
székhelye: 6A, rue Louis-Joseph Chevrolet, 2300 La Chaux-de-Fonds, Svájc, („Mi” vagy többes 
szám első személyű alakok). Mi üzemeltetjük az alábbi weboldalt: www.tagheuer.com. 
 
1.2. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a TAG Heuer partnerségben áll a Global-e svájci vállalattal 
(székhely: Treforma AG, Grabenstrasse 25, 6340 Baar, Svájc; cégjegyzékszám: CHE-
133.547.375), annak érdekében, hogy Ön le tudja adni megrendelését bizonyos országokban, 
ahol a TAG Heuer vállalat általában nem dolgoz fel és teljesít megrendeléseket.  

 
2. A TERMÉKEK 
 
2.1. A Termékek oldalunkon található leírása csupán hozzávetőleges, és a Termékek képei 
kizárólag illusztrációként szolgálnak. Bár minden tőlünk telhetőt megteszünk, hogy oldalunkon a 
Termékek leírása a lehető legpontosabb legyen (beleértve, korlátozás nélkül a Termékek méretét, 
súlyát, képességeit és méreteit), és a színek a lehető legélethűbben jelenjenek meg, minden 
leírás csupán hozzávetőleges, és nem garantálhatjuk, hogy az oldalunkon megjelenített színek 
pontosan tükrözik a Termékek színét.  
 
2.2. A Termékek csomagolása eltérhet az oldalunkon megjelenített képektől. 
 
2.3. Minden, az oldalunkon megjelenített Termék rendelkezésre állás függvénye. Amennyiben az 
Ön által megrendelt termék nem áll rendelkezésre, amint lehetséges, értesítjük Önt e-mailben. 
Amennyiben az Ön által megrendelt termék nem áll rendelkezésre, nem dolgozzuk fel 
megrendelését. 
 
3. HOGYAN HASZNÁLJUK AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT? 
 

http://www.tagheuer.com/
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Az Ön által megadott személyes adatokat a https://www.tagheuer.com/privacy-policy.html 
hivatkozáson elérhető adatvédelmi szabályzatunk rendelkezései szerint és az abban foglalt 
célokra használjuk fel. A Global-e szintén feldolgozhatja az Ön személyes adatait, a 
https://s3.global-e.com/merchantscontent/TagHeuer/LegalDocs/Global-e-Privacy-
Policy_comments-GE-29-3-2021_Final.pdf hivatkozáson elérhető adatvédelmi szabályzatuk 
rendelkezései szerint. Kérjük, olvassa el ezeket figyelmesen, mivel Önre vonatkozó, fontos 
feltételeket tartalmaz. 
 
4. AZ ÖN FOGYASZTÓI JOGAI 
 
Fogyasztóként Önnek törvény által biztosított jogai vannak az olyan, általunk Önnek értékesített 
Termékekre vonatkozóan, amelyek hibásak, vagy amelyek nem felelnek meg a leírásnak. A jelen 
Feltételek nem befolyásolják az Ön törvény által biztosított jogait. 
 
5. HOGYAN JÖN LÉTRE SZERZŐDÉS ÖN ÉS MI KÖZTÜNK? 
 
5.1. A megrendelési folyamat lehetővé teszi Önnek, hogy ellenőrizze és javítsa az esetleges 
hibákat, mielőtt leadja nekünk megrendelését. Kérjük, olvassa el figyelmesen és ellenőrizze 
megrendelését elküldés előtt. Amennyiben Ön hibás megrendelést ad le, kérjük, amint lehet, 
keressen bennünket a hq.customercare@tagheuer.com címen, vagy a +41 (0)32 919 9600 
telefonszámon, hogy javíthassuk a hibát. Megkíséreljük  még a feldolgozás előtt kijavítani az Ön 
által leadott megrendelésben található hibát, azonban ezt nem tudjuk garantálni. 
 
5.2. A megrendelés elküldése után Ön e-mailt kap tőlünk, melyben visszajelezzük, hogy 
megkaptuk megrendelését. A megrendelés visszajelzése nem jelenti azt, hogy befogadtuk a 
megrendelését. Megrendelésének befogadását e-mailben igazoljuk vissza, melyben 
megerősítjük, hogy a Termékeket feladtuk (Feladás visszaigazolása). Amennyiben felmerül 
annak gyanúja, hogy valakinek a személyazonosságát, címét, e-mail címét és/vagy fizetési 
adatait csalás révén vagy kellő felhatalmazás hiányában használták, kérhetünk további igazolást 
vagy tájékoztatást a megrendelés befogadása előtt. A Szerződés csak akkor jön létre köztünk, 
amikor elküldtük Önnek a Feladás visszaigazolását.  
 
5.3. Amennyiben nem tudjuk Önnek biztosítani a Terméket (például a Termék nincs raktáron, 
többé nem kapható vagy az oldalunkon hibásan volt feltüntetve az ára), vagy felmerül annak 
gyanúja, hogy az Ön megrendelése csalás eredménye, vagy hogy Ön kiskereskedőként vagy 
viszonteladóként vagy más módon rosszhiszeműen rendelte meg a termékeket, nem pedig 
személyes használatra, akkor erről e-mailben értesítjük, és nem dolgozzuk fel a rendelését. 
Amennyiben Ön már kifizette a Terméket, visszatérítjük Önnek a teljes összeget, amint 
lehetséges, illetve minden esetben legkésőbb 14 nappal e-mailes értesítésünket követően.  
 
6. A JELEN FELTÉTELEK MEGVÁLTOZTATÁSÁRA VONATKOZÓ JOGUNK 
 
6.1. Jogosultak vagyunk időről időre módosítani és frissíteni a jelen Feltételeket. Kérjük, minden 
alkalommal olvassa el figyelmesen a Feltételeket, mielőtt Terméket vásárolna oldalunkról. 
 
6.2. Minden alkalommal, amikor Ön Termékeket rendel az oldalunkról, a köztünk létrejövő 
Szerződésre az akkor érvényes Feltételek vonatkoznak. 
 
6.3. Amennyiben módosítjuk a Feltételeinket, és Ön már korábban rendelt tőlünk, a módosított 
Feltételek nem vonatkoznak a már elküldött megrendelésére. 
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7. VISSZAKÜLDÉS 
 
7.1. Szeretnénk, ha Ön teljes mértékben elégedett lenne a megrendelésével. Egyes, alább 
felsorolt kivételekkel, amennyiben Ön bármilyen okból nem elégedett, örömmel fogadjuk 
visszaküldött Termékét az eredeti Termék kézbesítésétől számított 30 napon belül, a mi 
költségünkre. 
 
7.2. Termék visszaküldéséhez kérjük, kövesse a visszaküldési eljárás folyamatát, melyet a 
csomagjában, illetve nemzetközi rendelések esetén az alábbi címen talál. 
 
7.3. Felhívjuk figyelmét, hogy a visszaküldési meghatalmazást a rendelés kézhezvételétől 
számított 30 napon belül kezdeményeznie kell. Ezen felül minden Terméket az eredeti számlával 
együtt kell visszajuttatni, nem használt, vadonatúj állapotban, az eredeti szállítási és 
Termékcsomagolással, védőanyagokkal és címkékkel. 
 
7.4. Nem fogadjuk be a visszaküldött terméket, amennyiben a Termék használat jelét mutatja, 
illetve ha az eredeti állapotához képest bármilyen formában használták vagy megváltoztatták azt. 
 
7.5. A testreszabott Termékek végső értékesítésnek tekintendők, és nem küldhetők vissza 
cserére vagy visszatérítésre. 
 
7.6. Az óraszíjak beállítását az Ön kérésére kizárólag mi, vagy a TAG Heuer Meghatalmazott 
Viszonteladója végezheti, és azokat az eredetileg szállított szemekkel együtt kell visszaküldeni. 
 
7.7. Amennyiben Ön importdíjat fizetett (az alábbi 11. pontban leírtak szerint) megrendeléséhez 
kapcsolódóan (vagy előre fizetve a pénztárnál, vagy a megrendelés kézhezvételekor közvetlenül 
az illetékes hatóságnak), Ön elfogadja, hogy (i) közvetlenül az illetékes hatóságtól kell 
visszatérítést kérnie a célországban, (ii) a célországban az illetékes hatóságtól az importdíj 
visszatérítésének igénylése az Ön kizárólagos felelőssége, valamint (iii) nem garantálhatjuk, 
hogy az Ön igénylése sikeres lesz. Amennyiben Ön előre kifizette az importdíjat, az Ön írásos 
kérésére észszerű erőfeszítéseket tehetünk, hogy segítségére legyünk az importdíjak 
visszatérítésében, és ezennel Ön erre a célra felhatalmazást ad számunkra, hogy az Ön nevében 
eljárjunk, és megkíséreljük elintézni a visszatérítés megítélését (azonban a meghatalmazás nem 
garantálja, hogy a visszatérítés sikeres lesz). 
 
8. KÉZBESÍTÉS 
 
8.1. Ügyfeleinknek szállítási és kezelési költséget nem számítunk fel. Általában minden 
termékünket megbízható szállítmányozón keresztül küldjük. A célországtól függően 3–30 naptári 
napra lehet szükségünk a kiszállításra a Feladás visszaigazolásának kézhez vételétől számítva. 
 
8.2. A pontos részletek és a csomag nyomkövetési száma az általunk küldött kézbesítési 
visszaigazoló e-mailben található. 
 
8.3. Amennyiben értesítést kap sikertelen kézbesítési kísérletről, az Ön felelőssége, hogy a 
megadott tájékoztatás alapján kapcsolatba lépjen a szállítóvállalattal az újbóli kézbesítés 
egyeztetésére. Amennyiben olyan kézbesítési módot választott, ahol a kézbesítést nem kell 
aláírni, és senki nincs otthon, hogy átvegye a Terméket, fenntartjuk a jogot arra, hogy a küszöbön, 
a folyosón vagy a recepción hagyjuk Önnek a csomagot. 
 

https://return-int.tagheuer.com/
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8.4. Felhívjuk figyelmét, hogy az Ön országának vámárukkal kapcsolatos előírásai miatt a 
kézbesítés késedelmet szenvedhet. 
 
8.5. Felhívjuk figyelmét, hogy a Termékek után esetlegesen helyi vámot kell fizetni. 
 
9. A TERMÉK TULAJDONJOGA ÉS KOCKÁZAT 
 
9.1. A megrendelt Termék tulajdonjoga a Termék feladásának pillanatában Önre száll 
(amennyiben Ön a Termék teljes vételárát, valamint a kézbesítési díjat, és a jelen Feltételek 
szerint fizetendő bármely egyéb, vonatkozó díjat kifizette).  
 
9.2. A Termék károsodásával vagy elveszítésével kapcsolatos kockázat a Termék Önnek vagy 
az Ön által a kézbesítésre felhatalmazott személynek történő átadásával Önre hárul át. 
 
10. A TERMÉKEK ÁRA ÉS KÉZBESÍTÉSI DÍJAK 
 
10.1. A Termékek ára a weboldalunkon időről időre feltüntetett ár. Kérjük, tekintse át a 10.3 pontot 
az oldalunkon előforduló, árakra vonatkozó hibákkal kapcsolatban. 
 
10.2. Termékeink ára időről időre változhat. A Termékek oldalunkon feltüntetett árát érintő 
változások nem befolyásolják azokat a Termék(ek)re leadott megrendeléseket, amelyeket már 
visszaigazoltunk Önnek Feladás visszaigazolásának formájában. 
 
10.3. Oldalunk nagyszámú Terméket tartalmaz. Bármikor előfordulhat, észszerű erőfeszítéseink 
ellenére is, hogy néhány Termék ára helytelenül van feltüntetve az oldalunkon. Amennyiben az 
árazási hiba magától értetődő és eltéveszthetetlen, és az Ön részéről hibás árfeltüntetésnek 
ismerhető fel, nem vagyunk kötelesek a Termékeket a helytelen (alacsonyabb) áron szállítani 
Önnek. Ebben az esetben felvesszük Önnel a kapcsolatot, hogy tájékoztassuk a hibáról, és 
felajánljuk Önnek a lehetőséget, hogy a Terméket a helyes áron vásárolja meg vagy lemondja a 
megrendelését. Ameddig nem ad nekünk erre vonatkozó utasítást, nem dolgozzuk fel 
megrendelését. Amennyiben nem tudunk Önnek kapcsolatba lépni az Ön által a megrendeléskor 
megadott elérhetőségeken, a megrendelést lemondottnak tekintjük, és erről Önt írásban 
értesítjük.  
 
11. ADÓ, KÉZBESÍTÉSI KÖLTSÉG ÉS IMPORTDÍJAK 
 
11.1. Ön a Terméket helyi pénznemben vásárolja meg olyan áron, amely általában tartalmazza 
a vonatkozó áruforgalmi adókat (például az ÁFA-t), valamint minden kézbesítési költséget és díjat 
(„Kézbesítési díjak”) valamint, amennyiben az előre fizetésnél esedékes és rendelkezésre áll, 
bármely felmerülő importdíjat, vámtarifát és hasonló díjat, amelyet a célország vethet ki 
(„Importdíjak”). Időről időre a Kézbesítési költségeket és/vagy az Importdíjakat részben vagy 
teljes egészében további értesítés nélkül fedezhetjük. Az oldal részletes tájékoztatást nyújt az 
ilyen ajánlatokról a megrendelés befejezése és elküldése előtt. 
 
11.2. Bizonyos kézbesítési helyek és/vagy Termékek esetén előfordulhat, hogy Önnek 
lehetőséget adunk az esedékes Importdíjak előre kifizetésére, melyet aztán beszámítunk a végső 
árba a megrendelés elküldésekor. Bizonyos esetekben a Termék ára már tartalmazhatja az 
Importdíjakat. 
 
11.3. Abban az esetben, ha Önnek rendelkezésére áll az Importdíjak előre fizetésének 
lehetősége, és Ön úgy dönt, hogy előre kifizeti ezeket az Importdíjakat, vagy amennyiben az 
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Importdíjakat már beszámítottuk a Termék árába, az Ön által fizetendő végső árat teljes 
mértékben garantáljuk, és a tényleges Importdíjakat az Ön nevében befizetjük az illetékes 
hatóságoknak, ahogy az Ön megrendelésének behozatalához az adott ország előírja. 
 
11.4. Partnerünk, a Global-e szerződést köthet helyi vámügynökséggel a célországban. A jelen 
Feltételek elfogadásával Ön felhatalmazza az illetékes vámügynökséget, hogy az Ön nevében 
eljárjon az alábbiakban: (i) tranzakciókat folytasson a helyi illetékes hatósággal, (ii) a vonatkozó 
dokumentumokat az Ön megrendelésében található Termékek behozatalával kapcsolatban az 
Ön nevében kitöltse, benyújtsa és végrehajtsa, (iii) elősegítse a vonatkozó Importdíjak kifizetését; 
illetve (iv) amennyiben szükséges, visszaküldje nekünk a Terméket (a jelen Feltételek szerint). 
Mindazonáltal Ön tudomásul veszi, hogy a Termék visszaküldése esetén Ön (és nem mi, a 
Global-e vagy a nevükben eljáró bármely fél) felel teljes mértékig az Importdíjak 
visszaigényléséért az illetékes vámhivataltól, a lehetséges mértékig, és sem a Global-e, sem 
pedig mi nem vállalunk felelősséget ilyen igénnyel kapcsolatban. 
 
11.5. Ön határozhat úgy, hogy nem fizeti ki előre az Importdíjakat a pénztárnál, vagy előfordulhat, 
hogy az Importdíjak előre kifizetésének lehetősége nem áll rendelkezésre a Termék esetében az 
Ön kézbesítési országában. Ezekben az esetekben (azaz, ahol az előre fizetés nem működik): 
(i) tájékoztatjuk, hogy a pénztárban az előre fizetési lehetőségnél feltüntetett Importdíjak nem 
minden esetben felelnek meg az Ön által fizetendő tényleges Importdíjaknak, amelyeket a 
kézbesítési ország illetékes hatósága szab ki, és amelyek esetlegesen magasabbak vagy 
alacsonyabbak az adott becslésnél; valamint hogy (ii) teljes mértékben Ön felel az összes 
vonatkozó Importdíjak közvetlenül az illetékes hatóságnak történő megfizetéséért (illetve azok 
visszaigényléséért, amennyiben lemondja a rendelést vagy visszaküldi a Termékeket, a jelen 
Feltételek szerint megengedett mértékig) a célország hatóságai által meghatározottak szerint, és 
sem a Global-e, sem pedig mi nem tartozunk felelősséggel a fentiekért. Ezen felül, amennyiben 
Ön elmulasztja az Importdíjak megfizetését észszerű indoklás nélkül, amely miatt a kötelezettség 
ránk, a Global-e vállalatra vagy a szállítmányozóra hárul, az Importdíjakból fakadó kötelezettség 
mértéke levonásra kerül a visszatérítésből vagy az Ön által igényelt bármely összegből, a 
vonatkozó jogszabályok által megengedett mértékig.  
 
11.6. Amennyiben Ön úgy dönt, hogy nem fizeti ki előre az Importdíjakat, vagy elmulasztja az 
Importdíjak kifizetését, vagy elutasítja a Termékek fogadását más módon, mint ahogy azt a jelen 
Feltételek szerinti visszaküldési eljárás lehetővé teszi, minden esetben, ahol a Termékeket 
visszaküldik, vagy vissza kell küldeni, Ön felelős a visszaküldés kézbesítési költségeiért, és 
előfordulhat, hogy nem térítik Önnek vissza az Ön által fizetett szállítási költséget. Ezen felül 
további közvetlen vagy közvetett díjakat számíthatunk fel a fent említett mulasztás vagy 
visszautasítás miatt, a vonatkozó jogszabályok által megengedett mértékig. Amennyiben a jelen 
Feltételek szerint lehetséges, visszatéríthetjük Önnek a Termékek költségét, azonban az 
Importdíjakat nem; az Importdíjakat az illetékes hatóság térítheti vissza, ezt azonban nem minden 
esetben teszi meg. 
 
12. FIZETÉS 
 
12.1. Az oldalunkon minden ár helyi pénznemben van feltüntetve.  
 
12.2. Ön kizárólag betéti kártyával, hitelkártyával vagy az általunk elfogadott fizetési módokon 
fizethet a Termékekért. Ön beleegyezik, hogy minden vásárlásnál a teljes összeget kifizeti az 
online leadott rendelésével egy időben, hitelkártyával, betéti kártyával vagy az általunk elfogadott 
egyéb fizetési módokon. Az ilyen fizetési módok rendelkezésre állása az Ön földrajzi helyzetének 
függvénye. A Termékek kifizetése előre történik.  
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12.3. Ön tudomásul veszi és beleegyezik, hogy: (i) a Global-e vállalat vagy annak egyik harmadik 
fél fizetési szolgáltatója („Fizetésfeldolgozó szolgáltatók”) megterheli az Ön számláját az Ön 
által kiválasztott fizetési módon a jelen Feltételek szerint kifizetendő összegekkel, amelyek a 
rendeléssel kapcsolatosak; (ii) Ön érvényes és aktuális adatokat ad meg magáról; (iii) 
felhasználhatunk eszközöket, szoftvereket vagy Fizetésfeldolgozó szolgáltatók által biztosított 
szolgáltatásokat a tranzakciók feldolgozására; valamint (iv) Önnek további, a bankja vagy 
bankkártya-kibocsátója által kiszabott díjakat (például külföldi tranzakciós díjat, vagy nemzetközi 
díjat) vagy költségeket számíthatunk fel, amelyekkel kapcsolatban nem rendelkezünk 
befolyással, illetve amelyeket nem áll módunkban mérsékelni, és amelyek kizárólag az Ön és 
bankja vagy bankkártya-kibocsátója közötti kapcsolat és kereskedelmi feltételek függvényei, 
továbbá nem lehet tudomásunk előre arról, hogy Önnek ilyen díjakat kell fizetnie, mivel minden 
egyes bank és bankkártya-kibocsátó saját szabályzattal rendelkezik, a mi feladatunk a 
pénztárban beállított összeg begyűjtése az Ön helyi pénznemében. 
 
12.4. Az Ön földrajzi helyétől függően a fizetése a Global-e vállalat leányvállalatán keresztül is 
történhet (például Global-e Australia Pty Ltd.). 
 
12.5. Amennyiben az Ön által a pénztárban kiválasztott fizetési mód jóváhagyási 
mechanizmussal történik (például a legtöbb hitelkártya esetében), a megrendeléskor kizárólag a 
vonatkozó összeg kerül jóváhagyásra. Az Ön számláját kizárólag akkor terheljük meg, mikor a 
Terméket feladtuk Önnek, kivéve, ha a rendelés „előrendelés” vagy hasonló típusú megrendelés, 
melynek esetén a díjat a Termék feladása előtt felszámíthatjuk, az előrendelt Termék 
sajátosságaitól függően. Amennyiben az Ön által kiválasztott fizetési mód nem támogatja a 
fizetési jóváhagyási mechanizmust, a terhelés a megrendelés elküldésével egy időben 
megtörténik (vagy egyéb időzítéssel, amely az Ön által kiválasztott konkrét fizetési módra 
jellemző, amennyiben azt választja). Felhívjuk figyelmét, hogy a teljes rendelés összegét 
felszámítjuk Önnek, akkor is, ha a rendelést részenként szállítjuk. Ahol a PayPal/PayPal Express 
lehetőség fel van tüntetve fizetési módként, a teljes összeget levonhatjuk a megrendelés 
elküldésekor. Az előre fizetés nem érinti a jelen Feltételekből eredő törvényes jogait (beleértve 
például a visszatérítéshez való jogot).  
 
12.6. Egyes joghatóságokban Önnek rendelkezésre állhat a „Klarna” fizetési mód használata a 
termékek megvásárlására. A Klarna-számlával történő fizetési módra az alábbi feltételek 
érvényesek: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/EID/en_de/invoice?fee=0; 
felhívjuk figyelmét, hogy ezen feltételek irányadó és kötelező érvényű nyelve a német (nem az 
angol). A Klarna-számlás fizetési módnál a jogosultságot a Klarna saját hatáskörben dönti el, mi 
nem vállalunk felelősséget azért, ha Ön a Klarna fizetési módot választja. Ha Ön úgy dönt, hogy 
Klarna-számlával fizet a Termékért, akkor megosztja személyes adatait a Klarna-vállalattal, és 
személyes adatainak felhasználására a Klarna adatvédelmi szabályzata vonatkozik.  
 
12.7. Egyes, Ön által az oldalunkon megvásárolt Termékekre további, a vásárlás pillanatában 
megadott Feltételek vonatkozhatnak.  
 
12.8. Amennyiben Ön nem elégíti ki esedékes fizetési kötelezettségét a fizetés határidejéig, 
jogunk van: 
 

(a) azonnali hatállyal felmondani a köztünk fennálló Szerződést. Írásban kapcsolatba 
lépünk Önnel és értesítjük Önt, hogy a Szerződésünk megszűnt; valamint 
 

https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/privacy


 

 7  

(b) időről időre kamatot számolhatunk fel Önnek a kintlévőségre a bankunk éves 
kölcsönkamata plusz 3% mértékben. Ez a kamat naponta gyűlik az esedékesség 
dátumától a kintlévőség megfizetéséig, függetlenül attól, hogy az a határozat előtt vagy 
után következik-e be. Ön a kamatot a kintlévőség összegén felül köteles megfizetni. 

 
12.9. Amennyiben Ön vitat bármilyen összeget, amelyet jóhiszeműen fizetett meg, és kapcsolatba 
lép velünk, és azonnal tudatja a fizetés után, hogy vitatja az összeget, a 12.8(b) pont nem 
vonatkozik a jogvita időtartamára. 
 
13. FELELŐSSÉGÜNK ÖN MINT FOGYASZTÓ IRÁNT 
 
13.1. Amennyiben elmulasztjuk a jelen Feltételek teljesítését, úgy felelősséggel tartozunk 
bármely olyan Ön által elszenvedett veszteségért vagy kárért, amely a jelen Feltételek általunk 
történő megszegésének előrelátható következménye, azonban az előre nem látható 
veszteségekért vagy károkért nem tartozunk felelősséggel.  
 
13.2. Termékeket kizárólag otthoni és magánhasználatra szállítunk. Ön beleegyezik abba, hogy 
nem használja a Terméket semmilyen kereskedelmi vagy üzleti célra vagy továbbértékesítésre, 
és elfogadja, hogy semmiféle elmaradt haszonért, üzleti veszteségért, tevékenységkiesésért 
vagy üzleti lehetőség elvesztéséért nem tartozunk felelősséggel Önnel szemben. 
 
13.3. Vállalatunk, társult vállalkozásaink vagy azok igazgatói, tisztségviselői, alkalmazottai, 
részvényesei, megbízottai, tartalomszolgáltatói vagy szolgáltatói (együttesen a „védett 
jogalanyok”) semmilyen esetben sem tehetők felelőssé semmilyen, a Termékekből eredő vagy 
azokhoz közvetlenül vagy közvetetten kapcsolódó közvetlen, különleges, véletlen, 
következményes, elrettentő vagy büntető jellegű kártérítésért (beleértve többek között, de nem 
kizárólagosan a gondatlanságot).  
 
13.4. A védett jogalanyok Önnel szemben, a jelen Feltételekből vagy a weboldalunkon keresztül 
rendelt bármely Termékből eredő károkkal, veszteségekkel és kereseti jogalapokkal 
kapcsolatban fennálló összesített felelőssége (akár szerződéses, akár jogellenes károkozásból 
eredő, beleértve többek között, de nem kizárólagosan a gondatlanságot) semmilyen esetben sem 
haladhatja meg összesítve azt az összeget, amelyet Ön a weboldalunkon keresztül megvásárolt 
Termékekért fizetett, a 13.5 pontban megadottak kivételével. 
 
13.5. Semmilyen módon nem zárjuk ki vagy korlátozzuk a felelősségünket az alábbiakért: 
 

(a) hanyagságunk miatt bekövetkező haláleset vagy személyi sérülés; 
(b) csalás, vagy csalárd megtévesztés; 
(c) bármely, a törvény által nem korlátozott vagy kizárt esetben. 
 

14. RAJTUNK KÍVÜL ÁLLÓ ESEMÉNYEK 
 
14.1. Vállalatunk nem tehető felelőssé semmilyen olyan teljesítési mulasztásért vagy 
késedelemért Szerződés szerinti bármely kötelezettségünk teljesítésének vonatkozásában, 
amely rajtunk kívül álló okokból következik be („Rajtunk kívül álló esemény”). 
 
14.2. Amennyiben olyan Rajtunk kívül álló esemény következik be, amely hatással van a 
Szerződéses kötelezettségeink teljesítésére: 
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(a) azonnal kapcsolatba lépünk Önnel, amint az észszerű módon lehetséges, hogy 
értesítsük Önt; valamint 
 
(b) Szerződéses kötelezettségeinket felfüggesztjük, és a teljesítésre rendelkezésre álló 
idő meghosszabbodik a Rajtunk kívül álló esemény időtartamáig. Amennyiben a Rajtunk 
kívül álló esemény hatással van az Ön által rendelt termékek kiszállítására, új szállítási 
időpontot egyeztetünk Önnel, amint a Rajtunk kívül álló esemény véget ér. 

 
15. A JÓTÁLLÁS KORLÁTOZÁSA 
 
15.1. A törvény által megengedett maximális mértékben kizárunk minden kifejezett és vélelmezett 
jótállást vagy biztosítékot az oldalon keresztül megrendelt és biztosított összes Termékre 
vonatkozóan, és ezennel kizárunk mindenfajta jótállást és biztosítékot, amely a Termékekre 
vonatkozó dokumentációban, a gyakran ismételt kérdésekre vonatkozó dokumentumokban és az 
oldal egyéb pontjain vagy a velünk vagy megbízottainkkal folytatott levelezésben található, és Ön 
ezennel ezek mindegyikéről lemond.  
 
15.2. Az oldalon keresztül megrendelt vagy biztosított Termékeket a törvény által megengedett 
legnagyobb mértékig „aktuális állapotban” biztosítjuk, feltéve, hogy a fenti felelősségkizárás nem 
vonatkozik olyan mértékben az általunk vagy az adott Termék gyártója által kínált, az Önnek 
kiszállított csomagban található jótállásra (vagy egyáltalán nem vonatkozik arra), a weboldalon 
kifejezetten leírtak szerint, vagy az Ön és köztünk vagy engedélyezőnk vagy beszállítónk között 
írásban külön megkötött megállapodásban meghatározottak szerint. 
 
 
 
16. HOGYAN LÉPHET KAPCSOLATBA VELÜNK ÉS HOGYAN TARTJUK A KAPCSOLATOT 
EGYMÁSSAL? 
  
16.1. Amikor a jelen Feltételekben az „írásban” kifejezés szerepel, abba az e-mail is beletartozik. 
 
16.2. Bármely okból az alábbi módok bármelyikén kapcsolatba léphet velünk: 
 

(a)       E-mailben: hq.customercare@tagheuer.com; 
(b)        Telefonon: +41 (0)32 919 9600. 
 

16.3. Amennyiben kapcsolatba kell lépnünk Önnel vagy írásban kell értesítenünk, azt az Ön által 
a megrendeléskor megadott címre küldött e-mail vagy előre kifizetett postai küldemény 
formájában tesszük meg. 
 
17. EGYÉB FONTOS FELTÉTELEK 
 
17.1. Vállalatunk jogosult szerződéses jogait és kötelességeit átruházni egy másik szervezetre, 
ez azonban nem befolyásolja az Ön jelen Feltételek szerinti jogait és a mi jelen Feltételek szerinti 
kötelezettségeinket. 
 
17.2. Ön kizárólag akkor ruházhatja át a jelen Feltételek szerinti jogait és kötelezettségeit, ha 
abba mi írásban beleegyezünk. 
 
17.3. Ez a Szerződés Ön között és közöttünk jött létre. Amennyiben a jelen bekezdés másképp 
nem rendelkezik, a jelen Szerződésben félként nem szereplő személy nem rendelkezik jogokkal 

mailto:hq.customercare@tagheuer.com
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a Szerződés bármely feltételének érvényesítésére. A felek joga a felmondásra, visszavonásra, 
vagy bármely változtatásról történő megállapodásra, lemondásra vagy megegyezésre a jelen 
Szerződés vonatkozásában nem függ bármely egyéb személy beleegyezésétől. 
 
17.4. A jelen Feltételek minden egyes bekezdése külön érvényes. Amennyiben bármely bíróság 
vagy illetékes hatóság úgy dönt, hogy bármelyik bekezdés törvénybe ütközik vagy nem 
végrehajtható, a fennmaradó bekezdések teljes mértékben érvényben maradnak. 
 
17.5. Amennyiben elmulasztjuk felszólítani Önt arra, hogy a jelen Feltételekben foglalt bármely 
kötelezettségét teljesítse, vagy amennyiben nem érvényesítjük jogainkat Önnel szemben, vagy 
amennyiben késlekedünk ezekben, az nem jelenti azt, hogy lemondtunk jogainkról Önnel 
szemben, és nem jelenti azt, hogy Önnek nem kell teljesítenie kötelezettségeit. Amennyiben 
eltekintünk egy Ön általi mulasztástól, azt kizárólag írásban tesszük, és bármilyen írásos 
eltekintés nem jelenti azt, hogy automatikusan eltekintünk bármely, Ön által később elkövetett 
mulasztástól. 
 
17.6. A jelen Feltételekre vonatkozóan a svájci jog az irányadó. Ez azt jelenti, hogy a Termékek 
oldalunkon történő megvásárlására vonatkozó Szerződésre és bármely vitára vagy követelésre 
nézve, amely a Szerződésből vagy annak kapcsán merül fel (beleértve a nem szerződéssel 
kapcsolatos vitákat vagy követeléseket), a svájci jog az irányadó. Mi és Ön egyaránt elismerjük 
Svájc bíróságainak kizárólagos joghatóságát.  
 


