TAG HEUER, CABANG LVMH SWISS MANUFACTURES SA
SYARAT PENGGUNAAN SITUS WEB
Syarat penggunaan (“Syarat Penggunaan”) ini beserta dokumen yang disebutkan di
dalamnya, berlaku pada semua penggunaan situs web kami www.tagheuer.com (“Situs
Web”), termasuk namun tidak terbatas pada mengakses, menelusuri, atau mendaftar untuk
menggunakan Situs Web kami. Syarat Penggunaan ini memberikan Anda informasi tentang
kami dan syarat bagaimana Anda dapat menggunakan Situs Web kami.
Harap baca Syarat Penggunaan ini dengan saksama dan pastikan bahwa Anda
memahaminya sebelum mulai menggunakan Situs Web kami. Kami sarankan untuk mencetak
salinan Syarat Penggunaan ini sebagai rujukan pada masa mendatang.
Dengan menggunakan Situs Web kami, Anda mengonfirmasi bahwa Anda menyetujui Syarat
Penggunaan ini dan akan mematuhinya. Jika Anda tidak menyetujui Syarat Penggunaan ini,
jangan gunakan Situs Web kami.
1. SYARAT YANG BERLAKU LAINNYA
Syarat Penggunaan ini merujuk pada kebijakan privasi kami yang juga berlaku pada
penggunaan Anda terhadap Situs Web kami. Kebijakan privasi kami menguraikan informasi
tentang bagaimana kami menggunakan data pribadi Anda. Jika Anda membeli produk dari
Situs Web, Syarat dan Ketentuan kami akan berlaku pada penjualan produk tersebut kepada
Anda. Harap luangkan waktu untuk membacanya, karena mencakup berbagai syarat penting
yang mungkin berlaku pada Anda.
2. INFORMASI TENTANG KAMI
Situs Web ini dioperasikan oleh TAG Heuer, Cabang LVMH Swiss Manufactures SA, terdaftar
di Neuchâtel, Swiss, Daftar Usaha dan Perusahaan nomor CHE-481.404.745, dengan kantor
pusat di 6A, rue Louis-Joseph Chevrolet, 2300 La Chaux-de-Fonds, Switzerland.
3. HAK KAMI UNTUK MENGUBAH SYARAT PENGGUNAAN INI
Kami dapat merevisi Syarat Penggunaan ini sewaktu-waktu saat mengubah halaman ini.
Harap periksa halaman ini dari waktu ke waktu untuk memastikan bahwa Anda mengetahui
perubahan apa pun yang kami buat, karena semuanya mengikat Anda. Tetap menggunakan
Situs Web setelah perubahan tersebut diposting akan dianggap sebagai persetujuan atas
perubahan.
4. PERUBAHAN PADA SITUS WEB KAMI
4.1 Kami bisa memperbarui Situs Web kami dari waktu ke waktu dan bisa mengubah isinya
kapan saja. Namun demikian, harap ketahui bahwa konten Situs Web kami mungkin usang
dan kami tidak berkewajiban memperbaruinya.
4.2 Kami tidak menjamin bahwa Situs Web kami atau konten apa pun di dalamnya, akan bebas
dari kesalahan atau kelalaian.
5. MENGAKSES SITUS WEB KAMI

5.1 Situs Web kami disediakan tanpa biaya.
5.2 Kami tidak menjamin bahwa Situs Web kami, atau konten apa pun di dalamnya, akan
selalu tersedia atau tidak terganggu. Akses ke Situs Web kami diizinkan untuk sementara.
Kami dapat menangguhkan, menarik, menghentikan, atau mengubah semua atau bagian
mana pun dari Situs Web kami tanpa pemberitahuan. Kami tidak akan bertanggung jawab
kepada Anda jika karena alasan apa pun Situs Web kami tidak tersedia pada kapan pun atau
selama periode kapan pun.
5.3 Anda bertanggung jawab untuk membuat semua pengaturan yang diperlukan bagi Anda
untuk dapat mengakses Situs Web kami.
5.4 Anda juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua orang yang mengakses
Situs Web kami melalui koneksi internet Anda mengetahui Syarat Penggunaan ini serta syarat
dan ketentuan lain yang berlaku, dan bahwa mereka mematuhinya.
6. AKUN DAN KATA SANDI ANDA
6.1 Anda bisa mendaftar untuk sebuah akun di Situs Web kami. Jika, saat mendaftar untuk
sebuah akun, kami memberikan Anda kode identifikasi pengguna, kata sandi, atau potongan
informasi lain sebagai bagian dari prosedur keamanan kami, Anda harus memperlakukan
informasi tersebut sebagai rahasia. Anda tidak boleh mengungkapkannya kepada pihak ketiga
mana pun.
6.2 Kami berhak untuk menonaktifkan kode identifikasi pengguna atau kata sandi mana pun,
baik yang Anda pilih maupun yang kami alokasikan, kapan saja, jika menurut pendapat kami
yang sewajarnya Anda gagal memenuhi salah satu ketentuan dari Syarat Penggunaan ini.
6.3 Jika Anda tahu atau menduga bahwa orang lain selain Anda mengetahui kode identifikasi
pengguna
atau
kata
sandi
Anda,
harap
segera
hubungi
kami
di
https://www.tagheuer.com/contact.
6.4 Kami bisa menggunakan informasi yang Anda berikan kepada kami untuk menghubungi
Anda mengenai produk atau layanan yang menurut kami akan membuat Anda tertarik. Silakan
lihat Kebijakan Privasi kami untuk informasi lebih jauh, yang tersedia di
sini https://www.tagheuer.com/en/legal/privacy-policy.
7. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
7.1 TAG Heuer dan/atau pemberi lisensinya memiliki semua hak, kepemilikan, dan
kepentingan dalam dan terhadap Situs Web, termasuk tanpa batasan semua teks, gambar,
foto, audio, video, logo, karya seni, data, kode komputer dan materi lain yang tercakup atau
ditampilkan di Situs Web (“konten”), serta tampilan dan gambaran dan desain Situs Web serta
pengaturan konten di Situs Web, termasuk namun tidak terbatas pada hak cipta, merek
dagang (sebagaimana didefinisikan di bawah ini), hak paten, dan hak kekayaan intelektual
serta hak milik lain di dalamnya. Penggunaan Anda terhadap Situs Web tidak memberikan
Anda kepemilikan atas konten apa pun di Situs Web. Karya tersebut dilindungi oleh hukum
dan perjanjian hak cipta di seluruh dunia. Semua hak tersebut dilindungi. Dengan tunduk pada
Syarat Penggunaan ini, TAG Heuer memberikan Anda lisensi terbatas, dapat ditarik, tidak
dapat diberikan kepada pihak lain sebagai sublisensi, dan tidak dapat dialihkan untuk
menggunakan Situs Web dan materi yang tercakup di dalamnya, hanya untuk penggunaan
personal, perorangan, dan pribadi.

7.2 Anda dapat mencetak satu salinan dan bisa mengunduh ekstrak, dari halaman mana pun
di Situs Web kami untuk penggunaan pribadi dan Anda bisa menarik perhatian orang lain
dalam organisasi Anda terhadap konten yang dikirim ke Situs Web kami.
7.3 Anda tidak boleh mengubah salinan kertas atau digital dari materi apa pun yang Anda
cetak atau unduh dalam cara apa pun, dan Anda tidak boleh menggunakan ilustrasi, foto,
rangkaian video atau audio atau gambar secara terpisah dari teks apa pun yang menyertai.
7.4 Anda tidak boleh menggunakan bagian apa pun dari konten di Situs Web kami untuk tujuan
komersial tanpa mendapatkan lisensi khusus untuk melakukannya dari kami atau pemberi
lisensi kami.
7.5 Jika Anda mencetak, menyalin, atau mengunduh bagian apa pun dari Situs Web kami
dengan melanggar Syarat Penggunaan ini, hak Anda untuk menggunakan Situs Web kami
akan langsung berhenti dan Anda harus, atas pilihan kami, mengembalikan atau
menghancurkan salinan apa pun dari materi yang telah Anda buat.
8. MEREK DAGANG
8.1 TAG Heuer adalah pemilik merek dagang tidak terdaftar dan terdaftar di berbagai yurisdiksi
di seluruh dunia. Misalnya, logo “TAG HEUER”, “Heuer”, dan TAG Heuer adalah merek
dagang terdaftar dari LVMH Swiss Manufactures SA di Swiss. Secara lebih umum, merek
dagang, logo, merek layanan dan nama dagang (secara sendiri-sendiri, “sebuah merek
dagang” dan bersama-sama "merek dagang") yang ditampilkan di Situs Web atau pada konten
yang tersedia di Situs Web adalah merek dagang terdaftar dan tidak terdaftar dari TAG Heuer
dan lainnya dan tidak boleh digunakan kecuali disetujui oleh pemilik merek dagang.
8.2 Semua merek dagang yang tidak kami miliki yang muncul di Situs Web kami atau di atau
melalui layanan Situs Web, jika ada, adalah kekayaan dari pemilik merek dagang tersebut
masing-masing. Tidak ada satu hal pun yang tercakup di Situs Web ini yang harus ditafsirkan
sebagai memberikan, menyiratkan, estoppel (menghalangi), atau yang lainnya, lisensi atau
hak apa pun untuk menggunakan merek dagang apa pun yang ditampilkan di Situs Web tanpa
izin tertulis kami atau pemilik merek dagang pihak ketiga. Anda dilarang keras
menyalahgunakan merek dagang yang ditampilkan di Situs Web.
9. AKTIVITAS PELANGGAN YANG DILARANG
9.1 Kecuali diizinkan secara tegas di dalam Syarat Penggunaan iini atau dengan izin tertulis
kami, Anda tidak dapat menyalin, menggandakan, mendistribusikan, memublikasikan,
memasuki basis data, menampilkan, melakukan, mengubah, membuat karya cipta baru dari,
mengirim, menjual atau dalam cara apa pun mengeksploitasi konten Situs Web ini. Anda
setuju untuk tidak menggunakan Situs Web kami untuk tujuan komersial atau bisnis apa pun.
9.2 Anda tidak akan: (i) terlibat dalam penggalian informasi, “ekstraksi layar”, “ekstraksi basis
data”, pengumpulan alamat e-mail, alamat nirkabel, atau kontak atau informasi pribadi lain,
atau cara akses otomatis lain, masuk atau mendaftar di Situs Web atau untuk layanan atau
fitur apa pun yang ditawarkan di atau melalui Situs Web, atau mendapatkan daftar pengguna
atau mendapatkan atau mengakses informasi atau fitur lain di, dari, atau melalui Situs Web
atau layanan yang ditawarkan di atau melalui Situs Web, termasuk, tanpa batasan, informasi
apa pun yang terdapat di server atau basis data yang terhubung dengan Situs Web atau
layanan apa pun yang ditawarkan di atau melalui Situs Web; (ii) mendapatkan atau mencoba
mendapatkan akses ilegal ke sistem komputer, materi, informasi, atau layanan lain yang
disediakan di atau melalui Situs Web melalui cara apa pun; (iii) menggunakan Situs Web atau
layanan yang disediakan di atau melalui Situs Web dalam cara apa pun dengan maksud untuk
mengganggu, merusak, menonaktifkan, membebani, menghalangi Situs Web atau layanan

tersebut, atau mengganggu penggunaan dan pemanfaatan pihak lain terhadap Situs Web
termasuk, tanpa batasan, mengirimkan pesan tidak diminta massal atau “membanjiri” server
dengan permintaan; (iv) menggunakan Situs Web atau layanan atau fitur Situs Web dengan
melanggar kekayaan intelektual kami atau pihak ketiga mana pun atau hak milik atau hukum
lain; atau (v) menggunakan Situs Web atau layanan Situs Web dengan melanggar hukum apa
pun yang berlaku.
9.3 Selanjutnya Anda menyetujui bahwa Anda tidak boleh mencoba (atau mendorong atau
mendukung usaha orang lain) untuk menghindari, merekayasa balik, mendekripsi, atau
mengubah atau mengganggu Situs Web dan kontennya, atau menggunakannya secara ilegal.
Anda tidak boleh mendapatkan atau berusaha mendapatkan materi atau informasi apa pun
melalui cara apa pun yang tidak dengan sengaja disediakan atau diberikan secara terbuka
melalui Situs Web.

10. KOMENTAR, UMPAN BALIK, DAN PENGAJUAN ANDA LAINNYA
10.1 Kami menyambut saran, umpan balik, ide, dan pengajuan lain (“materi yang diajukan”)
mengenai Situs Web, kontennya, dan produk kami. Namun, dengan mengajukan atau
mengirim materi yang diajukan kepada kami, Anda: (i) menyatakan dan menjamin bahwa
materi yang diajukan adalah asli, bahwa tidak ada pihak lain yang berhak atasnya dan bahwa
materi yang diajukan tersebut atau penggunaan TAG Heuer terhadapnya tidak melanggar hak
pihak ketiga mana pun, dan bahwa "hak moral" apa pun dalam materi yang diajukan telah
dilepaskan, dan (ii) Anda memberikan kami dan afiliasi kami hak dan lisensi bebas royalti,
tidak terbatas, berlaku di seluruh dunia, berkelanjutan, tidak dapat ditarik, tidak eksklusif, dan
dapat dialihkan sepenuhnya, dapat diberikan dan dapat diberikan sebagai sublisensi kepada
pihak lain untuk menggunakan, menyalin, menggandakan, mengubah, menyesuaikan,
memublikasikan, menerjemahkan, membuat karya cipta baru dari, mendistribusikan,
melakukan, menampilkan, membuat, menjual dan mengekspor materi tersebut (seluruhnya
atau sebagiannya) dan/atau menggabungkannya dalam karya lain dalam bentuk, media, atau
teknologi apa pun yang diketahui saat ini maupun dikembangkan pada masa depan.
10.2 Kami tidak bisa bertanggung jawab untuk menyimpan materi apa pun yang diajukan yang
Anda berikan kepada kami dan kami bisa menghapus atau menghancurkan materi apa pun
yang diajukan tersebut kapan saja. Materi apa pun yang diajukan akan dianggap bukan pribadi
atau rahasia, dan bisa digunakan oleh kami dalam cara apa pun yang sesuai dengan Syarat
Penggunaan dan kebijakan privasi Situs Web.
11. TIDAK ADA KETERGANTUNGAN
11.1 Konten di Situs Web kami diberikan hanya untuk informasi umum. Ini tidak dimaksudkan
untuk memberikan rekomendasi informasi mana yang harus Anda percayai. Anda harus
mendapatkan saran profesional atau ahli sebelum melakukan atau menahan diri dari tindakan
apa pun berdasarkan konten Situs Web kami.
11.2 Meskipun kami melakukan upaya sewajarnya untuk memperbarui informasi di Situs Web,
kami tidak membuat pernyataan, jaminan, atau garansi, baik tersurat maupun tersirat, bahwa
konten di Situs Web kami akurat, lengkap, atau terkini. Kami juga mencoba untuk
menampilkan warna produk yang Anda lihat di Situs Web secara akurat. Namun, kami tidak
dapat menjamin bahwa aneka warna yang Anda lihat di perangkat akurat.
12. PENYANGKALAN JAMINAN DAN PEMBATASAN KEWAJIBAN

12.1 Hingga cakupan maksimum yang diizinkan oleh hukum wajib yang berlaku, Situs Web
dan kontennya ini diberikan “sebagaimana adanya” dengan mengecualikan jenis jaminan apa
pun, baik yang tersurat maupun tersirat, termasuk, tanpa batasan, semua jaminan atas
informasi, data, layanan pemrosesan data, waktu operasi atau akses tidak terganggu, semua
jaminan mengenai ketersediaan, keakuratan, kebergunaan, atau informasi konten, dan semua
jaminan tentang kepemilikan, tidak melanggar, dapat diperjualbelikan, atau kelayakan untuk
tujuan tertentu, dan kami bersama ini menyangkal semua jaminan tersebut, secara tersurat
maupun tersirat. Kami tidak menjamin bahwa Situs Web atau layanan, konten, fungsi, atau
materi yang tercakup di dalamnya akan tepat waktu, aman, tidak terganggu, atau bebas
kesalahan, atau bahwa kerusakan akan diperbaiki. Kami tidak membuat jaminan bahwa Situs
Web akan memenuhi persyaratan pengguna. Tidak ada saran, hasil, atau informasi, baik lisan
maupun tulisan, yang diperoleh oleh Anda dari kami atau melalui Situs Web yang akan
menjadi jaminan apa pun yang tidak dibuat secara tegas dalam dokumen ini.
12.2 Tidak ada satu hal pun dalam Syarat Penggunaan ini yang mengecualikan atau
membatasi kewajiban kami atas kematian atau cedera diri yang ditimbulkan oleh kelalaian
kami, atau kesalahan atau pernyataan keliru kami yang mengelabui, atau kewajiban lain yang
mana pun yang mungkin tidak dikecualikan atau dibatasi oleh hukum Swiss.
12.3 Kami tidak akan bertanggung jawab kepada Anda dan/atau pengguna mana pun atas
kerugian atau kerusakan, baik dalam kontrak, gugatan, kelalaian, pelanggaran tugas menurut
perundang-undangan, atau ditimbulkan dalam cara lain dan cara apa pun, meskipun dapat
diperkirakan, ditimbulkan dalam atau sehubungan dengan: penggunaan, atau
ketidakmampuan menggunakan Situs Web kami; dan/atau penggunaan atau ketergantungan
pada konten apa pun yang ditampilkan di Situs Web kami.
12.4 Harap ketahui bahwa kami khususnya tidak akan bertanggung jawab atas hilangnya laba,
penjualan, bisnis, atau pendapatan, gangguan pada bisnis, hilangnya penghematan yang
diperkirakan, hilangnya kesempatan bisnis, iktikad baik atau reputasi dan/atau kehilangan
atau kerugian tidak langsung maupun konsekuensial.
12.5 Kami tidak akan bertanggung jawab atas kehilangan atau kerugian yang diakibatkan oleh
virus, serangan penolakan layanan (DoS) terdistribusi, atau materi lain yang berbahaya untuk
teknologi yang mungkin menginfeksi peralatan komputer, program komputer, data atau materi
kepemilikan Anda lainnya akibat penggunaan Anda terhadap Situs Web kami atau karena
Anda mengunduh konten apa pun di sana, atau Situs Web apa pun yang tertaut dengannya.
12.6 Batasan lain dan pengecualian kewajiban akan berlaku pada kewajiban yang ditimbulkan
akibat pasokan produk atau layanan apa pun oleh kami kepada Anda, yang akan diuraikan
dalam Syarat dan Ketentuan kami.
13. PELARANGAN PENGUNGGAHAN KONTEN KE SITUS WEB KAMI
13.1 Anda tidak boleh mengunggah konten ke Situs Web kami atau menghubungi pengguna
lain Situs Web kami. Jika Anda menggunggah konten ke Situs Web kami atau menghubungi
pengguna lain Situs Web kami yang melanggar Syarat Penggunaan ini:
13.1.1 kami akan langsung menghapus kiriman apa pun yang Anda lakukan di Situs
Web kami (jika relevan);
13.1.2 Anda akan bertanggung jawab terhadap kami dan mengganti kerugian kepada
kami atas pelanggaran Syarat Penggunaan ini. Jika Anda adalah pengguna konsumen,
ini berarti bahwa Anda akan bertanggung jawab atas kehilangan atau kerugian apa
pun yang kami derita akibat pelanggaran Anda terhadap Syarat Penggunaan ini; dan

13.1.3 kami tidak akan bertanggung jawab atau memiliki kewajiban terhadap pihak
ketiga mana pun atas konten atau keakuratan konten apa pun yang Anda kirimkan atau
pengguna lain Situs Web kami.
13.2 Jika Anda mengunggah konten ke Situs Web kami atau menghubungi pengguna lain
Situs Web, kami bisa mengungkapkan identitas Anda kepada pihak ketiga mana pun yang
mengklaim bahwa konten apa pun yang dikirim atau diunggah oleh Anda ke Situs Web kami
merupakan pelanggaran hak hukum mereka (termasuk, tanpa batasan, hak kekayaan
intelektual, atau hak mereka terhadap privasi).
14. TAUTAN KE SITUS WEB KAMI
Konten Situs Web kami tidak boleh terlihat di Situs Web lain. Jika ingin menggunakan konten
di Situs Web kami, Anda harus mendapatkan izin tertulis kami terlebih dahulu. Silakan hubungi
kami melalui https://www.tagheuer.com/contact.
15. VIRUS
15.1 Kami tidak menjamin bahwa Situs Web kami akan aman atau bebas dari bug atau virus.
15.2 Anda bertanggung jawab untuk mengonfigurasi teknologi informasi, program komputer,
dan platform Anda untuk mengakses Situs Web kami. Harap pastikan bahwa Anda
menggunakan perangkat lunak perlindungan dari virus.
15.3 Anda tidak boleh menyalahgunakan Situs Web kami dan dengan sengaja memasukkan
virus, trojan, worm, logic bomb, atau materi lain yang jahat atau berbahaya bagi teknologi.
Anda tidak boleh menyerang Situs Web kami melalui serangan DoS atau serangan penolakan
layanan terdistribusi.
15.4 Anda tidak boleh mencoba mendapatkan akses ilegal ke Situs Web kami, server di mana
Situs Web kami disimpan atau server, komputer, atau basis data apa pun yang terhubung
dengan Situs Web kami. Dengan melanggar ketentuan ini, Anda kemungkinan melakukan
pelanggaran pidana. Kami akan melaporkan pelanggaran apa pun yang seperti itu kepada
otoritas penegak hukum terkait dan kami akan bekerja sama dengan otoritas tersebut dengan
mengungkapkan identitas Anda kepada mereka. Jika terjadi pelanggaran seperti itu, hak Anda
untuk menggunakan Situs Web kami akan berhenti dalam waktu seketika.

16. TAUTAN SITUS WEB PIHAK KETIGA
Jika Situs Web kami berisi tautan ke situs web lain dan sumber daya yang disediakan oleh
pihak ketiga, tautan ini hanya disediakan sebagai informasi untuk Anda. Harap ketahui bahwa
semua situs web ini memiliki kebijakan privasi dan syarat penggunaannya masing-masing
yang harus Anda baca sebelum mengakses situs web pihak ketiga. Kami tidak bertanggung
jawab atas konten situs web atau halaman tersebut dan tidak menanggung kewajiban atas
kerugian apa pun yang mungkin ditimbulkan akibat penautan ke konten situs web atau
halaman tersebut.
17. LAIN-LAIN
Kegagalan kami dalam menyelenggarakan atau menegakkan hak atau ketentuan apa pun dari
Syarat Penggunaan ini bukan merupakan pelepasan dari hak atau ketentuan tersebut. Jika
salah satu ketentuan dari Syarat Penggunaan ini dianggap tidak valid oleh Pengadilan dengan
yurisdiksi yang berkompeten, bagaimana pun para pihak setuju bahwa pengadilan harus

mengupayakan untuk mengatur maksud para pihak sebagaimana tercermin dalam ketentuan
dan ketentuan lain dari Syarat Penggunaan ini tetap berlaku penuh.
18. HUKUM YANG BERLAKU
18.1 Jika Anda adalah konsumen, harap ketahui bahwa Syarat Penggunaan ini diatur oleh
hukum Swiss. Jika Anda adalah konsumen dari Swiss, Anda dan kami setuju bahwa
pengadilan Swiss akan memiliki yurisdiksi eksklusif.
18.2 Jika Anda adalah perusahaan, Syarat Penggunaan ini (dan persengketaan atau gugatan
bukan kontraktual apa pun) diatur oleh hukum Swiss dan kita menyetujui yurisdiksi eksklusif
dari pengadilan Neuchâtel (Swiss).

