
   

 

 

 
TAG HEUER, AVDELING VED LVMH SWISS MANUFACTURES SA  

NETTSTEDETS BRUKSVILKÅR 

Disse bruksvilkårene («Bruksvilkår»), sammen med dokumentene som de refererer til, 
gjelder for all bruk av nettstedet vårt www.tagheuer.com («Nettsted»), inkludert, men ikke 
begrenset til, søking eller registrering for å bruke nettstedet. Disse bruksvilkårene gir deg 
informasjon om oss og vilkårene som du får bruk for på nettstedet.    

 
Les disse bruksvilkårene nøye, og forsikre deg om at du forstår dem før du begynner å bruke 
nettstedet. Vi anbefaler at du skriver ut en kopi av disse bruksvilkårene til senere bruk. 

 
Ved å bruke nettstedet, bekrefter du at du godtar disse bruksvilkårene, og at du vil overholde 
dem. Hvis du ikke godtar disse bruksvilkårene, må du ikke bruke nettstedet. 
  

1. ANDRE AKTUELLE VILKÅR 

 
Disse bruksvilkårene refererer til personvernerklæringen vår, som også gjelder for din bruk av 
nettstedet. Personvernerklæringen vår angir informasjon om hvordan vi bruker 
personopplysningene dine. Hvis du kjøper produkter fra nettstedet, gjelder våre vilkår og 
betingelser for salg av produkter til deg. Ta deg tid til å lese dem, da de inkluderer viktige vilkår 
som kan gjelde for deg. 
  

2. INFORMASJON OM OSS 
 
Dette nettstedet drives av TAG Heuer, avdeling ved LVMH Swiss Manufactures SA, registrert 
i Neuchâtel, Sveits, Register of Commerce and Companies (Handels- og firmaregisteret)  
under nummeret CHE-481.404.745, med hovedsete i 6A, rue Louis-Joseph Chevrolet, 2300 
La Chaux-de-Fonds, Sveits.  
 

3. VÅR RETT TIL Å ENDRE DISSE BRUKSVILKÅRENE 
 
Vi kan når som helst revidere disse bruksvilkårene ved å gjøre endringer på denne siden. 
Sjekk denne siden fra tid til annen for å forsikre deg om at du får med deg eventuelle endringer 
vi har gjort, ettersom de er forpliktende for deg. Din fortsatte bruk av nettstedet etter at vi har 
lagt inn slike endringer, anses som godkjenning av endringene. 
  

4. ENDRINGER PÅ NETTSTEDET 

 
4.1 Vi kan fra tid til annen oppdatere nettstedet, og kan når som helst endre innholdet. Vær 
imidlertid oppmerksom på at innhold på nettstedet kan være foreldet, og vi er ikke forpliktet til 
å oppdatere det. 
 
4.2 Vi garanterer ikke at nettstedet eller noe av innholdet der, er uten feil eller utelatelser. 
  

5. TILGANG TIL NETTSTEDET 

 
5.1 Nettstedet er tilgjengelig kostnadsfritt. 
 
5.2 Vi garanterer ikke at nettstedet eller noe av innholdet der, alltid er tilgjengelig eller uten 
avbrudd. Tilgang til nettstedet er tillatt på midlertidig basis. Vi kan uten varsel stoppe, fjerne, 



   

 

 

inndra eller endre alle eller enkelte deler av nettstedet. Vi er ikke ansvarlige overfor deg hvis 
nettstedet av en eller annen grunn ikke er tilgjengelig til enhver tid eller for en periode. 
 
5.3 Du er ansvarlig for å ordne det som er nødvendig for å få tilgang til nettstedet. 
 
5.4 Du er også ansvarlig for å påse at alle som får tilgang til nettstedet via din 
internettforbindelse, er klar over disse bruksvilkårene og andre aktuelle vilkår og betingelser, 
og at de overholder dem. 
  

6. DIN KONTO OG DITT PASSORD 

 
6.1 Du kan registrere deg for en konto på nettstedet. Hvis vi gir deg brukeridentifikasjonskode, 
passord eller annen type informasjon som en del av våre sikkerhetsprosedyrer når du skal 
registrere deg for en konto, må du behandle slik informasjon konfidensielt. Du må ikke oppgi 
den til en tredjepart. 
 
6.2 Vi har når som helst rett til å deaktivere alle brukeridentifikasjonskoder eller passord, enten 
de er valgt av deg eller tildelt av oss, hvis vi er av den oppfatning at du ikke har overholdt 
bestemmelsene i disse bruksvilkårene. 
 

6.3 Hvis du vet eller mistenker at noen andre enn deg vet om brukeridentifikasjonskoden din 
eller passordet ditt, kontakt oss umiddelbart på https://www.tagheuer.com/contact. 

 
6.4 Vi kan bruke informasjon som du har gitt oss for å kontakte deg om produkter eller tjenester 

som vi tror kan være av interesse for deg. Se vår personvernerklæring som er tilgjengelig her 
for mer informasjon https://www.tagheuer.com/en/legal/privacy-policy. 

  

7. IMMATERIELLE RETTIGHETER 

 
7.1 TAG Heuer og/eller deres rettighetshavere eier alle rettigheter, all eiendomsrett og alle 
interesser i og for nettstedet, inkludert, uten begrensning, alt av tekst, grafikk, fotgrafier, lyd, 
video, logoer, illustrasjoner, data, datamaskinkoder og annet materiale som ligger inne eller 
vises på nettstedet («innhold»), i tillegg til nettstedets utseende og design, og 
innholdsorganiseringen av nettstedet, inkludert, men ikke begrenset til, opphavsrett, 
varemerker (som definert nedenfor), patentrettigheter og andre immaterielle rettigheter og 
annen eiendomsrett. Din bruk av nettstedet gir deg ikke eiendomsrett til noe av nettstedets 
innhold. Alt dette er beskyttet av lover og avtaler om opphavsrett over hele verden. Alle slike 
rettigheter forbeholdes. Med forbehold om disse bruksvilkårene, gir TAG Heuer deg en 
begrenset, gjenkallelig, ikke-overførbar lisens som ikke kan viderelisensieres, til kun å bruke 
nettstedet og materialet som finnes der til personlig, hjemme- og privatbruk. 
 
7.2 Du kan trykke en kopi og laste ned utdrag av hvilke som helst sider fra nettstedet til 
personlig bruk, og du kan gjøre andre innenfor organisasjonen oppmerksomme på innhold 
som er lagt ut på nettstedet. 
 
7.3 Du må ikke på noen måte endre papiret eller de digitale kopiene til materialet du har trykket 
eller lastet ned. Du må heller ikke bruke illustrasjoner, fotografier, videoer, lydsekvenser eller 
grafikk atskilt fra ledsagende tekst. 
 
7.4 Du må ikke bruke en del av innholdet på nettstedet til kommersielle formål uten at du har 
fått en spesifikk lisens fra oss eller rettighetshaverne våre til å gjøre dette.  
 

https://www.tagheuer.com/contact
https://www.tagheuer.com/en/legal/privacy-policy


   

 

 

7.5 Hvis du trykker, kopierer eller laster ned en del av nettstedet i strid med disse 
bruksvilkårene, opphører din rett til å bruke nettstedet umiddelbart, og du må etter vårt valg 
returnere eller ødelegge alle kopiene til det materialet du har laget. 
 
 8. VAREMERKER 
 
8.1 TAG Heuer er innehaveren av uregistrerte og registrerte varemerker i en rekke 
jurisdiksjoner over hele verden. Som et eksempel er «TAG HEUER», «Heuer» og TAG Heuer-
logoet sveitsisk registrerte varemerker for LVMH Swiss Manufactures SA. Generelt er 
varemerkene, logoene, servicemerkene og handelsnavnene (hver for seg: et «varemerke», og 
felles: «varemerkene») som vises på nettstedet eller i innhold som er tilgjengelig gjennom 
nettstedet, registrerte og uregistrerte varemerker for TAG Heuer og andre, og kan ikke brukes 
med mindre varemerkeeieren har gitt tillatelse til det. 
 
8.2 Alle varemerker som ikke tilhører oss og som eventuelt figurerer på nettstedet eller på eller 
gjennom nettstedenes tjenester, tilhører deres respektive varemerkeeier. Ikke noe av 
nettstedets innhold skal underforstått tolkes som overdragelse, berettiget antakelse, eller på 
annen måte rett til å bruke lisenser eller varemerker som vises på nettstedet uten vår eller 
tredjepartens varemerkeeiers skriftlige tillatelse. Det er strengt forbudt å misbruke 
varemerkene som vises på nettstedet. 
 

9. FORBUDT KUNDEAKTIVITET 
 
9.1 Unntatt der det er uttrykkelig tillatt i disse bruksvilkårene eller med vårt skriftlige samtykke, 
kan du ikke kopiere, reprodusere, distribuere, publisere, legge inn i en database, vise, utføre, 
endre, lage bearbeidelser av, overføre, selge eller på en eller annen måte utnytte innholdet på 
dette nettstedet. Du godtar å ikke bruke nettstedet til kommersielle- eller forretningsformål. 
 
9.2 Du skal ikke: (I) involvere deg med indekseringsroboter, «skjermskraping», 
«dataskraping», innsamling av e-postadresser, trådløse adresser eller andre kontakt- eller 
personopplysninger, eller andre automatiske verktøy for å hente tilgang, logge inn eller 
registrere deg på nettstedet, eller for alle tjenester eller funksjoner som tilbys på eller gjennom 
nettstedet, eller for å hente lister med brukere eller tilgang til annen informasjon eller funksjoner 
på-, fra- eller gjennom nettstedet eller tjenestene som tilbys på eller gjennom nettstedet, 
inkludert, uten begrensning, all informasjon som er lagret på enhver server eller database som 
er tilkoblet nettstedet eller andre tjenester som tilbys på eller gjennom nettstedet; (ii) hente 
eller forsøke å hente uautorisert tilgang til datasystemer, materiale, informasjon eller andre 
tjenester som er tilgjengeliggjort på eller gjennom nettstedet uansett hjelpemidler; (iii) bruke 
nettstedet eller tjenestene som er gjort tilgjengelige på eller gjennom nettstedet med det formål 
å forstyrre, skade, deaktivere, overbelaste, forringe nettstedet eller slike tjenester, eller 
forstyrre andre parters bruk og nytte av nettstedet, inkludert, uten begrensning, sending av 
store mengder uoppfordrede meldinger eller «overfylling» av servere med forespørsler; (iv) 
bruke nettstedet eller nettstedets tjenester eller funksjoner i strid med våre eller tredjeparters 
immaterielle rettigheter eller eiendoms- eller juridiske rettigheter; eller (v) bruke nettstedet eller 
nettstedets tjenester i strid med gjeldende lovgivning. 
 
9.3 Du godtar at du ikke kan forsøke (eller oppmuntre eller støtte noen andre i deres forsøk) 
på å omgå, utvikle omvendt, avkode, eller på annen måte endre eller forstyrre nettstedet og 
innholdet der, eller gjøre bruk av dette uten fullmakt. Du kan ikke hente eller prøve å hente 
materiale eller informasjon via hjelpemidler som ikke med hensikt er offentliggjort eller oppgitt 
gjennom nettstedet. 
 
  



   

 

 

10. DINE KOMMENTARER, TILBAKEMELDINGER OG ANDRE INNSENDINGER 

 
10.1 Vi setter pris på dine forslag, tilbakemeldinger, ideer og andre innsendinger («innsendt 
materiale») om nettstedet, innholdet og produktene våre. Imidlertid, ved å sende inn innsendt 
materiale til oss: (I) fremholder og garanterer du at det innsendte materialet er originalt, at 
ingen andre parter har rettigheter i forbindelse med dette, og at slikt innsendt materiale eller 
TAG Heuers bruk av dette ikke krenker tredjeparters rettigheter, og at det er gitt avkall på 
«ideelle rettigheter» i det innsendte materialet, og (ii) du gir oss og våre assosierte selskaper 
en royalty-fri, ubegrenset, verdensomspennende, uopphørlig, ugjenkallelig, ikke-eksklusiv og 
fullstendig overførbar, påviselig, underlisensbar rett og lisens til å bruke, kopiere, reprodusere, 
endre, tilpasse, publisere, omforme, lage bearbeidelser fra, distribuere, fremføre, vise, lage, 
selge og eksportere slikt materiale (helt eller delvis) og/eller på noen som helst måte innlemme 
det i annet verk, media, eller teknologi som nå er kjent, eller utviklet senere. 
 
10.2 Vi kan ikke være ansvarlige for å forvalte innsendt materiale som du leverer til oss, og vi 
kan når som helst slette eller ødelegge slikt innsendt materiale.  Alt innsendt materiale anses 
ikke å være konfidensielt eller hemmelig, og kan uansett brukes av oss i overensstemmelse 
med disse bruksvilkårene og nettstedets personvernerklæring. 

 

11. NO RELIANCE (INGEN AVHENGIGHET) 

 
11.1 Innholdet på nettstedet vårt skal kun ha generell informasjon. Det er ikke meningen at du 
skal være avhengig av anbefalingene her. Du må få råd fra fagpersoner eller spesialister før 
du går til handling eller lar være å gjøre noe på grunnlag av nettstedets innhold. 
 
11.2 Selv om vi forsøker å oppdatere informasjonen på nettstedet, kommer vi ikke med 
erklæringer eller garantier, enten de er direkte eller indirekte, om at nettstedets innhold er 
nøyaktig, komplett eller oppdatert. Vi prøver også å vise nøyaktige farger på produktene som 
du ser på nettstedet. Vi kan imidlertid ikke garantere at fargene du ser på enheten din er 
nøyaktige. 
  

12. ANSVARSFRASKRIVELSE OG -BEGRENSNING 

 
12.1 Så langt det er tillatt etter gjeldende lovgivning, leveres dette nettstedet og innholdet «som 
det er», eksklusive garantier av noe slag, enten direkte eller indirekte, inkludert, uten 
begrensning, enhver garanti som gjelder informasjon, data, databehandlingstjenester, oppetid 
eller uavbrutt tilgang, alle garantier som gjelder informasjonens tilgjengelighet, nøyaktighet, 
brukbarhet eller innhold, og alle garantier som gjelder eiendomsrett, ikke-krenkelse, salgbarhet 
eller egnethet for et spesielt formål. Vi avviser med dette alle slike garantier, direkte og 
indirekte. Vi garanterer ikke at nettstedet eller tjenestene, innholdet, funksjonene eller 
materialet som finnes der er tidsriktig, sikkert, uavbrutt eller feilfritt, eller at feil blir korrigert. Vi 
garanterer ikke at nettstedet innfrir brukerens krav. Ingen muntlige eller skriftlige råd, følger 
eller informasjon som du har oppdrevet fra oss eller gjennom nettstedet, utgjør noen garanti, 
hvis ikke dette er uttrykkelig oppgitt. 
 
12.2 Ingenting i disse bruksvilkårene utelukker eller begrenser vårt ansvar for død eller 
personskade som har oppstått etter vår uaktsomhet, eller svindel eller bedragerske 
opplysninger, eller annet ansvar som ikke kan utelukkes eller begrenses etter sveitsisk 
lovgivning. 
 
12.3 Vi holdes ikke ansvarlige overfor deg og/eller alle brukere for tap eller skade, enten i 
kontrakt, forvoldt skade, uaktsomhet, brudd på lovfestet plikt, selv om det kan forutsees og 
som oppstår under eller i forbindelse med: bruken av, eller manglende evne til å bruke, 
nettstedet; og/eller bruken av- eller tilliten til innholdet som vises på nettstedet. 



   

 

 

 
12.4 Vær spesielt oppmerksom på at vi ikke holdes ansvarlige for tap av fortjeneste, salg, 
forretninger, eller inntekt, driftsavbrudd, tap av forventede sparepenger, salgsmuligheter, 
goodwill eller omdømme og/eller indirekte- eller konsekvensmessige tap eller skader. 
 
12.5 Vi holdes ikke ansvarlige for tap eller skader som er forårsaket av virus, distribuerte 
tjenestenektangrep eller annet teknologisk skadelig materiale som kan infisere datautstyret, 
dataprogrammer, data eller annet privat materiale på grunn av din bruk av nettstedet eller din 
nedlasting av nettstedets innhold, eller alle nettsteder som er lenket til dette. 
 
12.6 Ulike ansvarsbegrensninger og -unntak gjelder for ansvar som har oppstått som følge av 
levering av produkter eller tjenester til deg, som oppgis i våre vilkår og betingelser. 
  

13. FORBUD MOT Å LASTE OPP INNHOLD PÅ NETTSTEDET 

 
13.1 Du kan ikke laste opp innhold på nettstedet eller ta kontakt med andre brukere av 
nettstedet. Hvis du laster opp innhold på nettstedet eller kontakter en annen bruker av 
nettstedet stikk i strid med disse bruksvilkårene: 
 

13.1.1 fjerner vi umiddelbart enhver postering du har foretatt på nettstedet (hvis 
relevant); 
13.1.2 holdes du ansvarlig overfor oss, og fritar oss for eventuelle brudd på disse 
bruksvilkårene. Hvis du er en forbruker, betyr det at du holdes ansvarlig for alt av tap 
eller skader vi lider som følge av ditt brudd på disse bruksvilkårene; og 
13.1.3 vi har ikke ansvar overfor tredjeparter for innholdet eller nøyaktigheten av 
innhold som er postet av deg eller en annen bruker av nettstedet. 

 
13.2 Hvis du laster opp innhold til nettstedet eller kontakter en annen bruker av nettstedet, kan 
vi offentliggjøre identiteten din til enhver tredjepart som hevder at innhold som du har postet 
eller lastet opp på nettstedet utgjør en krenkelse på deres juridiske rettigheter (inkludert, uten 
begrensning, immaterielle rettigheter, eller deres rett til personvern). 
 

14. LENKE TIL NETTSTEDET  

 
Nettstedet må ikke monteres på et annet nettsted. Hvis du vil bruke innhold på nettstedet, må 

du ha skriftlig samtykke til dette på forhånd. Du kan kontakte oss på 
https://www.tagheuer.com/contact 
  

15. VIRUSER 

 
15.1 Vi garanterer ikke at nettstedet er sikkert eller fritt for programfeil eller viruser. 
 
15.2 Du er ansvarlig for å konfigurere informasjonsteknologien din, dataprogrammene dine og 
plattformen din for å få tilgang til nettstedet. Forsikre deg om at du bruker 
antivirusprogramvare. 
 
15.3 Du må ikke misbruke nettstedet ved å bevisst innføre viruser, trojanere, ormer, logiske 
bomber eller annet ondsinnet- eller teknologisk skadelig materiale. Du må ikke angripe 
nettstedet via et tjenestenektangrep eller et distribuert tjenestenektangrep.  
 
15.4 Du må ikke forsøke å oppnå uautorisert tilgang til nettstedet, serveren der nettstedet er 
lagret eller en annen server, datamaskin eller database som er tilkoblet nettstedet. Du begår 
en forbrytelse hvis du bryter denne bestemmelsen.  Vi vil rapportere slike brudd til relevante 
myndigheter som er ansvarlige for lov og orden, og vil samarbeide med disse myndighetene 

https://www.tagheuer.com/contact


   

 

 

ved å offentliggjøre identiteten din til dem. Ved et slikt brudd, opphører retten din til å bruke 
nettstedet umiddelbart. 
 
  

16. NETTSTEDSLENKER FRA TREDJEPARTER 

 
Der nettstedet inneholder lenker til andre nettsteder og ressurser som er fremskaffet av 
tredjeparter, er disse lenkene kun fremskaffet til informasjon. Vær oppmerksom på at disse 
nettstedene har sine egne personvernerklæringer og bruksvilkår som du bør lese før du får 
tilgang til tredjepartsnettstedene. Vi har ikke ansvar for innholdet på disse nettstedene eller 
sidene, og vi holdes ikke ansvarlige for tap som kan være pådratt som følge av lenker til disse.  
 
17. DIVERSE  
 
Vår unnlatelse i å ta i bruk eller håndheve en rettighet eller bestemmelse i bruksvilkårene, betyr 
ikke at en slik rett eller bestemmelse er frafalt. Hvis en domstol i en kompetent jurisdiksjon 
beslutter at en av bruksvilkårenes bestemmelser er ugyldig, skal partene likevel være enige 
om at domstolen skal bestrebe seg for å iverksette partenes intensjoner, som vist i 
bestemmelsen. De andre bestemmelsene i bruksvilkårene gjelder fortsatt. 
 

18. GJELDENDE LOVGIVNING 

 
18.1 Hvis du er en forbruker, vær oppmerksom på at disse bruksvilkårene er underlagt 
sveitsisk lovgivning. Hvis du er en sveitsisk forbruker, er både du og vi enige om at domstolene 
i Sveits har eksklusiv jurisdiksjon. 
 
18.2 Hvis du er næringsdrivende, er disse bruksvilkårene (og eventuelle ikke-
kontraktsmessige tvister eller krav) underlagt sveitsisk lovgivning, og vi samtykker begge til 
den eksklusive jurisdiksjonen i domstolene i Neuchâtel (Sveits). 


