TAG HEUER, AZ LVMH SWISS MANUFACTURES SA TAGVÁLLALATA
A WEBOLDAL FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEI
A jelen felhasználási feltételek („Felhasználási feltételek”) az azokban hivatkozott
dokumentumokkal együtt a www.tagheuer.com címen elérhető weboldalunk („Weboldal”)
használatának minden fajtájára vonatkoznak, beleértve, de nem kizárólagosan Weboldalunk
elérését, böngészését, vagy az arra történő regisztrációt. A jelen Felhasználási feltételek
tájékoztatást nyújtanak rólunk és azokról a feltételekről, amelyek alapján használhatja
Weboldalunkat.
Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi Feltételeket, hogy megértse azokat, mielőtt
Weboldalunkat használni kezdené. Kérjük, hogy nyomtassa ki a jelen Felhasználási
feltételeket jövőbeni hivatkozás céljára.
Weboldalunk használatával megerősíti, hogy elfogadja a jelen Felhasználási feltételeket és
betartja azokat. Amennyiben Ön nem ért egyet a Felhasználási feltételekkel, nem használhatja
Weboldalunkat.
1. EGYÉB VONATKOZÓ FELTÉTELEK
A jelen Felhasználási feltételek hivatkoznak adatvédelmi szabályzatunkra, amely szintén
vonatkozik Weboldalunk Ön általi használatára. Adatvédelmi szabályzatunk tájékoztatást nyújt
arról, hogyan használjuk fel az Ön személyes adatait. Amennyiben Ön termékeket vásárol
Weboldalunkról, úgy Feltételeink vonatkoznak a termékek Önnek történő értékesítésére.
Kérjük, fordítson időt elolvasásukra, mivel Önre vonatkozó, fontos feltételeket
tartalmazhatnak.
2. RÓLUNK
Ezt a weboldalt a TAG HEUER, az LVMH Swiss Manufactures SA Neuchâtelben, Svájcban
bejegyzett tagvállalata üzemelteti, melynek cégbíróságon bejegyzett cégjegyzékszáma: CHE481.404.745, székhelye: 6A, rue Louis-Joseph Chevrolet, 2300 La Chaux-de-Fonds, Svájc.
3. A JELEN FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK MEGVÁLTOZTATÁSÁRA VONATKOZÓ
JOGUNK
A jelen Felhasználási feltételeket bármikor felülvizsgálhatjuk a Weboldal módosításával.
Kérjük, hogy időnként ellenőrizze ezt az oldalt, hogy tisztában legyen az esetleges
változtatásokkal, mivel ezek Önre nézve kötelező érvényűek. Amennyiben Ön ilyen jellegű
módosítások közzétételét követően tovább használja a Weboldat, azt úgy tekintjük, hogy Ön
elfogadta ezeket a változtatásokat.
4. A WEBOLDALUNKAT ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK
4.1 Időnként frissíthetjük Weboldalunkat, tartalmát pedig bármikor megváltoztathatjuk.
Azonban felhívjuk figyelmét arra, hogy a Weboldalunkon található tartalom elavult lehet, és
nem kötelezettségünk azt frissíteni.
4.2 Nem garantáljuk, hogy Weboldalunk, vagy az azon szereplő bármely tartalom nem
tartalmaz hibát vagy hiányosságot.

5. WEBOLDALUNK ELÉRÉSE
5.1 Weboldalunk használata ingyenes.
5.2 Nem garantáljuk, hogy Weboldalunk vagy az azon szereplő bármely tartalom mindig
elérhető lesz, illetve zavartalanul lesz elérhető. Weboldalunk elérése ideiglenes jelleggel
lehetséges. Weboldalunk egészét vagy bármely részét figyelmeztetés nélkül
felfüggeszthetjük, visszavonhatjuk, szüneteltethetjük vagy módosíthatjuk. Vállalatunk nem
tehető felelőssé azért, ha Weboldalunk bármely okból bármikor vagy bármennyi időre
elérhetetlenné válik.
5.3 A Weboldalunk eléréséhez szükséges minden feltétel megteremtése az Ön felelőssége.
5.4 Továbbá Ön felelős biztosítani, hogy az Ön internetkapcsolatán keresztül a
Weboldalunkat elérő személyek ismerjék a jelen Felhasználási feltételeket és a további
feltételeket, és betartsák azokat.
6. AZ ÖN FIÓKJA ÉS JELSZAVA
6.1 Weboldalunkon fiókot regisztrálhat. Amennyiben a fiók regisztrálásakor felhasználói
azonosító kódot, jelszót, vagy bármely más információt küldünk biztonsági eljárásunk
részeként, Ön köteles ezeket az információkat bizalmasan kezelni. Nem hozhatja harmadik fél
tudomására őket.
6.2 Jogunk van bármikor felfüggeszteni bármely, akár Ön által, akár általunk választott
felhasználói azonosító kódot vagy jelszót, amennyiben észszerű álláspontunk szerint Ön nem
tartotta be a jelen Felhasználási feltételek rendelkezéseit.
6.3 Amennyiben tudomása van róla vagy gyanítja, hogy bárki más ismeri felhasználói
azonosító kódját vagy jelszavát, kérjük, azonnal lépjen kapcsolatba velünk az alábbi
elérhetőségen: https://www.tagheuer.com/contact.
6.4 Az Ön által megadott adatokat felhasználhatjuk arra, hogy kapcsolatba lépjünk Önnel olyan
termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban, melyek véleményünk szerint érdekelhetik
Önt. Kérjük, további tájékoztatásért tekintse át az alábbi hivatkozáson található adatvédelmi
szabályzatunkat: https://www.tagheuer.com/en/legal/privacy-policy.
7. SZELLEMI TULAJDONJOGOK
7.1 A TAG Heuer vállalatnak és/vagy licenciaadóinak a tulajdonában áll a Weboldalra
vonatkozó minden jog, cím és érdekeltség, beleértve korlátozás nélkül a Weboldalon található
összes szöveget, grafikát, fényképet, hanganyagot, videót, logót, illusztrációs anyagot, adatot,
számítógépes kódot és egyéb anyagokat („tartalom”), valamint a Weboldal kinézetét,
funkcióját, dizájnját, a Weboldalon a tartalom elrendezését, beleértve, de nem kizárólagosan
bármely szerzői jogot, védjegyet (az alábbiakban meghatározottak szerint), szabadalmi jogot,
egyéb szellemi tulajdonjogot és tulajdonjogot. A Weboldal használata a Weboldalon található
semmilyen tartalomra vonatkozóan nem biztosít Önnek tulajdonjogot. Ezeket a műveket
szerzői jog és egyezmények védik az egész világon. Minden ilyen jog fenntartva. A jelen
Felhasználási feltételek értelmében a TAG Heuer korlátozott, visszavonható, allicencbe nem
adható és át nem ruházható licencet biztosít a Weboldal és az azon található anyagok
használatára kizárólag személyes, otthoni és magánjellegű célokra.

7.2 Kinyomtathat egy példányt és letölthet részeket Weboldalunk bármely oldaláról személyes
használatra, és felhívhatja mások figyelmét vállalatánál a Weboldalunkon közzétett
tartalmakra.
7.3 Semmilyen módon nem módosíthatja a kinyomtatott vagy letöltött anyagok papír vagy
digitális másolatait, és nem használhat fel egyetlen illusztrációt, fényképet, videót vagy
hanganyagot vagy bármilyen grafikát sem a kísérő szövegtől függetlenül.
7.4 Weboldalunk tartalmának semelyik részét sem használhatja fel kereskedelmi célra anélkül,
hogy arra vonatkozóan konkrét engedélyt szerzett volna tőlünk vagy licenciaadóinktól.
7.5 Amennyiben Weboldalunk bármely részét a jelen Felhasználási feltételek megszegésével
kinyomtatja, lemásolja vagy letölti, a Weboldal használatára vonatkozó joga azonnal
megszűnik és Ön köteles, választásunk szerint, visszaadni vagy megsemmisíteni az
elkészített anyagok minden példányát.
8. VÉDJEGYEK
8.1 A TAG Heuer bejegyzés nélküli és bejegyzett védjegyek tulajdonosa különböző
joghatóságokban szerte a világon. Például a „TAG Heuer”, a „Heuer” és a TAG Heuer logó az
LVMH Swiss Manufactures SA Svájcban bejegyzett védjegyei. Általánosságban a Weboldalon
megjelenített vagy a Weboldalon keresztül elérhető tartalmakon található védjegyek, logók,
szolgáltatási védjegyek és kereskedelmi nevek (egyenként „védjegy”, együttesen „védjegyek”)
a TAG Heuer és mások bejegyzés nélküli és bejegyzett védjegyei, és nem használhatóak a
védjegy tulajdonosának engedélye nélkül.
8.2 Minden nem a mi tulajdonunkban lévő védjegy, amely megjelenik a Weboldalon vagy a
Weboldal szolgáltatásain keresztül, amennyiben van ilyen, az adott védjegytulajdonos
tulajdonát képezi. A Weboldal semmilyen tartalma nem értelmezhető úgy, hogy akár
hallgatólagosan, estoppel útján vagy más módon engedélyt ad vagy jogot biztosít a
Weboldalon megjelent bármely védjegy használatára vállalatunk vagy a harmadik fél
védjegytulajdonos írásos beleegyezése nélkül. A Weboldalon megjelenített védjegyekkel
történő visszaélés szigorúan tilos.
9. TILTOTT FOGYASZTÓI VISELKEDÉS
9.1 Amennyiben a jelen Felhasználási feltételek vagy írásos belegyezésünk kifejezetten nem
engedélyezik, úgy a jelen Weboldal tartalmát tilos másolni, sokszorosítani, terjeszteni,
publikálni, adatbázisba bevinni, megjeleníteni, előadni, módosítani, származékos művet
alkotni belőle, átruházni, értékesíteni vagy bármely módon hasznot húzni belőle. Ön
beleegyezik, hogy nem használja Weboldalunkat kereskedelmi vagy üzleti célokra.
9.2 Önnek tilos: (i) keresőrobotos feltérképezést, gépesített adatgyűjtést, adatbázisos
adatgyűjtést végezni, e-mail címeket, vezeték nélküli címeket és egyéb kapcsolattartói vagy
személyes adatokat gyűjteni, vagy a Weboldalt automatikusan elérni, oda automatikusan
bejelentkezni vagy automatikusan regisztrálni a Weboldalra vagy bármely, a Weboldalon kínált
szolgáltatásra vagy funkcióra, vagy felhasználói listákat megszerezni, vagy a Weboldalról
vagy azon keresztül vagy a Weboldalon vagy azon keresztül ajánlott szolgáltatásokon
keresztül egyéb információkat vagy funkciókat szerezni vagy elérni, beleértve, korlátozás
nélkül bármely, a Weboldalhoz vagy az azon keresztül kínált bármely szolgáltatáshoz kapcsolt
bármely szerveren vagy adatbázisban található bármely információt; (ii) bármilyen módon
jogosulatlan hozzáférést szerezni vagy kísérelni meg a Weboldalon vagy az azon keresztül
hozzáférhető
számítógépes
rendszerekhez,
anyagokhoz,
információkhoz
vagy
szolgáltatásokhoz; (iii) a Weboldalt vagy az azon keresztül elérhető szolgáltatásokat olyan
céllal felhasználni, hogy az a Weboldal működését megszakítsa, károsítsa, kikapcsolja,

túlterhelje vagy megbénítsa, vagy a Weboldal bármely másik fél általi használatát és az illető
élményét befolyásolja, beleértve korlátozás nélkül a tömeges kéretlen üzenetek küldését vagy
a szerverek kérésekkel történő „elárasztását”; (iv) a Weboldalt és a Weboldal szolgáltatásait
vagy funkcióit vállalatunk vagy bármely harmadik fél szellemi tulajdonjogának vagy törvény
által biztosított jogainak megsértésére használni; vagy (v) a Weboldalt vagy a Weboldal
szolgáltatásait az érvényben lévő törvényekbe ütközően használni.
9.3 Ön továbbá egyetért azzal, hogy nem kísérli meg a Weboldal és a tartalom megkerülését,
visszafejtését, dekódolását vagy egyéb módon történő megváltoztatását vagy befolyásolását
vagy jogosulatlan felhasználását (és nem biztatja vagy támogatja más ezekre irányuló
kísérletét). Semmilyen módon nem szerezhet meg vagy kísérelhet megszerezni semmilyen
olyan anyagot vagy információt, amelyet nem tettünk szándékosan nyilvánosan elérhetővé
vagy nem biztosítottunk a Weboldalon keresztül.

10. AZ ÖN HOZZÁSZÓLÁSAI, VISSZAJELZÉSE ÉS EGYÉB, ÖN ÁLTAL KÜLDÖTT
INFORMÁCIÓK
10.1 Örömmel fogadjuk javaslatait, visszajelzését, ötleteit és az egyéb anyagokat („beküldött
anyagok”) a Weboldalra, annak tartalmára és termékeinkre vonatkozóan. Azonban ha
beküldött anyagokat küld számunkra, akkor Ön köteles: (i) kijelenteni és szavatolni, hogy a
beküldött anyagok eredetiek, azokkal kapcsolatban más fél nem rendelkezik jogokkal, hogy a
beküldött anyagok vagy azok TAG Heuer által történő felhasználása nem sérti harmadik fél
jogait, és hogy a beküldött anyagokra vonatkozó minden személyes jogról lemondtak, valamint
(ii) számunkra és társult vállalataink számára biztosítani az anyagok jogdíjmentes, korlátozás
nélküli, az egész világon érvényes, állandó, nem visszavonható, nem kizárólagos és teljes
mértékben átruházható, átengedhető és allicencbe adható jogát, valamint engedélyt adni
nekünk az ilyen anyagok felhasználására, másolására, sokszorosítására, módosítására,
átalakítására, kiadására, lefordítására, azokból származékos mű létrehozására, azok
terjesztésére, előadására, megjelenítésére, készítésére, (részben vagy egészben történő)
eladására és exportálására és/vagy más művekbe történő beépítésére bármilyen ma ismert
vagy később kifejlesztésre kerülő formában, média vagy technológia segítségével.
10.2 Vállalatunk nem tehető felelőssé semmilyen Ön által küldött beküldött anyag
gondozásáért, és az ilyen beküldött anyagokat bármikor törölhetjük vagy megsemmisíthetjük.
A beküldött anyagok nem tekinthetők bizalmasnak vagy titkosnak, és bármilyen, a jelen
Felhasználási feltételeknek és a Weboldal adatvédelmi szabályzatának megfelelő módon
felhasználhatjuk őket.
11. ÖNÁLLÓ DÖNTÉS
11.1 A Weboldalunkon található tartalom kizárólag általános tájékoztatás. Nem célja olyan
tanácsot adni, amelyet Önnek követnie kell. Ön köteles szakmai vagy szakértői tanácsot kérni,
mielőtt bármely cselekedetet elkövetne vagy elmulasztana Weboldalunk tartalma alapján.
11.2 Bár minden észszerű erőfeszítést megteszünk a Weboldalunkon található információk
frissítésére, semmilyen - kifejezett vagy vélelmezett - szavatosságot, jótállást vagy garanciát
nem vállalunk arra vonatkozóan, hogy Weboldalunk tartalma helyes, teljes vagy naprakész.
Emellett igyekszünk megfelelően megjeleníteni a Weboldalunkon látható termékek színét.
Mindazonáltal nem tudjuk garantálni, hogy az Ön eszközén látott szín pontos lesz.
12. A JÓTÁLLÁS KORLÁTOZÁSA ÉS A FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA

12.1 Ezt a Weboldalt és annak tartalmát a vonatkozó kötelező érvényű törvényeknek
megfelelő maximális mértékben „aktuális állapotban” biztosítjuk, kizárva bármilyen kifejezett
vagy vélelmezett jótállást, beleértve korlátozás nélkül az információkra, adatokra,
adatfeldolgozási szolgáltatásokra, üzemidőre vagy szünetmentes elérésre vonatkozó jótállást,
bármilyen jótállást az információk hozzáférhetőségére, helyességére, hasznosságára vagy
tartalmára vonatkozóan, valamint mindenféle jogszavatosságot, jogtisztasági szavatosságot,
forgalomképességre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó szavatosságot, és ezennel
kizárunk bármilyen, kifejezett vagy vélelmezett jótállást. Nem garantáljuk, hogy a Weboldal
vagy az azon található szolgáltatások, tartalom, funkciók vagy anyagok időszerűek,
biztonságosak, szünetmentesen hozzáférhetőek vagy hibamentesek lesznek, vagy hogy a
hibákat kijavítjuk. Nem garantáljuk, hogy a Weboldal megfelel a felhasználók
követelményeinek. Semmilyen, Ön által tőlünk vagy a Weboldalon keresztül szerzett szóbeli
vagy írott tanács, eredmény vagy információ nem minősül jótállásnak, hacsak az nincs
kifejezetten kikötve.
12.2 A jelen Felhasználási feltételekben semmi nem zárja ki vagy korlátozza felelősségünket
gondatlanságunkból eredő vagy az általunk elkövetett csalás vagy megtévesztés miatt
bekövetkező halálesetre vagy személyi sérülésre vonatkozóan, vagy bármely olyan felelősség
esetén, amelyet a svájci törvények nem zárnak ki vagy korlátoznak.
12.3 Nem tartozunk felelősséggel sem Önnel, sem más felhasználóval szemben semmilyen
veszteségért vagy kárért, akár szerződés teljesítésével kapcsolatos tevékenységből, akár
jogellenes tevékenységből, gondatlanságból törvényben előírt kötelesség megszegéséből
vagy bármi másból ered, még akkor sem, ha az előrelátható, ha az alábbiak miatt vagy azokkal
kapcsolatban következik be: Weboldalunk használata vagy annak használhatatlansága;
és/vagy a Weboldalunkon megjelenített bármely tartalom használata vagy az arra való
támaszkodás.
12.4 Felhívjuk figyelmét, hogy különösen nem vagyunk felelősek a nyereség, értékesítés,
üzletkötés vagy bevétel elvesztéséért, az üzleti kiesésért, az elvárt megtakarítások
elvesztéséért, üzleti lehetőség elvesztéséért vagy a jó hírnév elvesztéséért és/vagy bármilyen
közvetett vagy származékos veszteségért vagy kárért.
12.5 Nem tartozunk felelősséggel semmilyen vírus, elosztott szolgáltatásmegtagadásos
támadás vagy egyéb, az Ön számítógépét, számítógépes programjait, adatait vagy egyéb,
oltalmat élvező anyagot megfertőzni képes technológiailag káros anyag által okozott
veszteségért vagy kárért, amely a Weboldalunk Ön általi használata vagy az azon vagy egy
ahhoz kapcsolódó weboldalon található tartalom Ön általi letöltése miatt következik be.
12.6 Különböző korlátozások és felelősségkizárások érvényesek az általunk Önnek biztosított
termékek és szolgáltatások nyújtásából eredő felelősségre, amelyeket Felhasználási
feltételeink tartalmaznak.
13. TARTALOM WEBOLDALUNKRA TÖRTÉNŐ FELTÖLTÉSÉNEK TILALMA
13.1 Weboldalunkra nem tölthet fel tartalmat, és nem léphet kapcsolatba Weboldalunk más
felhasználóival. Amennyiben Ön a jelen Felhasználási feltételeket megszegve tartalmat tölt fel
Weboldalunkra vagy kapcsolatba lép Weboldalunk más felhasználóival:
13.1.1 azonnal eltávolítunk minden Ön által közzétett tartalmat Weboldalunkról (adott
esetben);
13.1.2 Ön felelősséggel fog tartozni velünk szemben és köteles lesz kártalanítani
minket a jelen Felhasználási feltételek megszegéséért. Amennyiben Ön fogyasztó
felhasználó, úgy Ön felelősséggel tartozik bármely veszteségért vagy kárért, amely a
Felhasználási feltételek Ön által elkövetett megszegéséből fakad; valamint

13.1.3 nem tartozunk felelősséggel harmadik féllel szemben a tartalomért vagy
bármely tartalom helyességéért, amelyet Ön vagy bármely más felhasználó közzétesz
a honlapunkon.
13.2 Amennyiben tartalmat tölt fel Weboldalunkra vagy kapcsolatba lép más felhasználóval
Weboldalunkon, úgy felfedhetjük személyazonosságát azon harmadik fél előtt, aki azt állítja,
hogy az Ön által a Weboldalunkon közzétett vagy arra feltöltött tartalom sérti törvény szerinti
jogait (beleértve korlátozás nélkül a szellemi tulajdonjogot vagy a magánélet tiszteletben
tartásához való jogot).
14. HIVATKOZÁS A WEBOLDALUNKRA
Weboldalunkat tilos más weboldalba beágyazni. Amennyiben szeretné felhasználni
Weboldalunk tartalmait, köteles előzetes írásos beleegyezést kérni. Az alábbi hivatkozáson
lépjen velünk kapcsolatba: https://www.tagheuer.com/contact.
15. VÍRUSOK
15.1 Nem garantáljuk, hogy Weboldalunk hiba- és vírusmentes.
15.2 Ön felelős informatikai eszközei, számítógépes programjai és platformjai
konfigurálásáért, hogy elérhesse Weboldalunkat. Kérjük, használjon vírusvédelmi szoftvert.
15.3 Weboldalunkat tilos nem rendeltetésének megfelelően használni vírusok, trójaiak, férgek,
logikai bombák vagy más olyan anyagok tudatos elhelyezésével, amelyek rosszindulatúak
vagy technológiailag károsak. Weboldalunkat tilos szolgáltatásmegtagadásos támadáson
vagy elosztott szolgáltatásmegtagadásos támadáson keresztül megtámadni.
15.4 Tilos megkísérelni Weboldalunk, a Weboldalunkat tároló szerver vagy a Weboldalunkhoz
kapcsolódó bármely szerver, számítógép vagy adatbázis jogosulatlan elérését. Ezen
rendelkezés megszegésével Ön bűncselekményt követ el. Minden ilyen típusú szabálysértés
esetén feljelentést teszünk a megfelelő rendfenntartó szervnél, és együttműködünk a
hatóságokkal azáltal, hogy felfedjük az Ön személyazonosságát. Ilyen szabálysértés esetén
azonnal megszűnik az Ön Weboldal használatára vonatkozó joga.

16. HARMADIK FÉL WEBOLDALAIRA MUTATÓ HIVATKOZÁSOK
Amennyiben Weboldalunk más weboldalakra és harmadik felek által biztosított erőforrásokra
mutató hivatkozásokat tartalmaz, úgy ezek a hivatkozások kizárólag tájékoztató jellegűek.
Felhívjuk figyelmét arra, hogy ezen weboldalak saját adatvédelmi szabályzattal és
felhasználási feltételekkel rendelkeznek, amelyeket Ön köteles elolvasni a harmadik fél
weboldalának elérése előtt. Nem vagyunk felelősek az ezeken a weboldalakon vagy oldalakon
található tartalmakért, és kizárjuk a felelősséget bármilyen veszteségért, amely az azokra való
hivatkozásból fakadhat.
17. VEGYES RENDELKEZÉSEK
Amennyiben elmulasztjuk gyakorolni vagy érvényesíteni a jelen Felhasználási feltételek által
biztosított bármely jogunkat vagy annak bármely rendelkezését, az nem jelenti azt, hogy
lemondanánk az adott jog vagy rendelkezés érvényesítéséről. Amennyiben a jelen
Felhasználási feltételek bármely rendelkezését a megfelelő joghatósággal rendelkező bíróság
érvénytelennek találja, a felek megegyeznek, hogy a bíróságnak meg kell kísérelnie

érvényesíteni a felek szándékát az adott rendelkezés szerint, és hogy a Felhasználási
feltételek további rendelkezései továbbra is teljes mértékben érvényben maradnak.
18. VONATKOZÓ JOG
18.1 Amennyiben Ön fogyasztó, úgy felhívjuk figyelmét arra, hogy a jelen Felhasználási
feltételekre vonatkozóan a svájci törvények az irányadók. Amennyiben Ön svájci fogyasztó,
mi és Ön egyaránt elismerjük Svájc bíróságainak kizárólagos joghatóságát.
18.2 Amennyiben Ön üzleti felhasználó, úgy a jelen Felhasználási feltételekre (és bármely
szerződésen kívüli jogvitára vagy követelésre) vonatkozóan a svájci törvények az irányadók,
és mindkét fél kiköti Neuchâtel (Svájc) bíróságainak kizárólagos joghatóságát.

