
   

 

 

 
TAG HEUER, ODDZIAŁ LVMH SWISS MANUFACTURES SA  

WARUNKI KORZYSTANIA Z WITRYNY 

Niniejsze warunki korzystania („Warunki korzystania”) wraz z dokumentami, o których w nich 
mowa, mają zastosowanie do wszelkiego korzystania z naszej strony internetowej 
www.tagheuer.com („Strona internetowa”), w tym między innymi do uzyskiwania dostępu, 
przeglądania lub rejestrowania się w celu korzystania z naszej Strony internetowej. Niniejsze 
Warunki korzystania zawierają informacje o nas oraz o warunkach, na jakich mogą Państwo 
korzystać z naszej Strony internetowej.   

 
Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami korzystania i upewnienie się, że 
je Państwo rozumieją przed rozpoczęciem korzystania z naszej Strony internetowej. Zalecamy 
wydrukowanie kopii niniejszych Warunków korzystania w celu wykorzystania ich w przyszłości. 

 
Korzystając z naszej strony internetowej, użytkownik potwierdza, że akceptuje niniejsze 
Warunki korzystania i że będzie ich przestrzegał. Jeśli nie zgadzają się Państwo z niniejszymi 
Warunkami korzystania, nie wolno korzystać z naszej Strony internetowej. 
  

1. INNE OBOWIĄZUJĄCE WARUNKI 

 
Niniejsze Warunki korzystania przywołują naszą politykę prywatności, która również ma 
zastosowanie do korzystania przez Państwa z naszej Strony internetowej. Polityka 
prywatności zawiera informacje o tym, w jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane osobowe. 
W przypadku zakupu produktów na naszej stronie internetowej, nasze Warunki będą miały 
zastosowanie do sprzedaży tych produktów. Prosimy o zapoznanie się z nimi, ponieważ 
zawierają one ważne zasady, które mogą mieć zastosowanie do Państwa. 
  

2. INFORMACJE O NAS 
 
Niniejsza strona internetowa jest obsługiwana przez TAG Heuer, Oddział LVMH Swiss 
Manufactures SA, zarejestrowaną w Rejestrze Handlu i Spółek w Neuchâtel, Szwajcaria, pod 
numerem CHE-481.404.745 z siedzibą pod adresem 6A, rue Louis-Joseph Chevrolet, 2300 
La Chaux-de-Fonds, Szwajcaria.  
 

3. PRAWO DO ZMIANY NINIEJSZYCH WARUNKÓW KORZYSTANIA 
 
Możemy zmienić niniejsze Warunki korzystania w dowolnym momencie poprzez zmianę tej 
strony. Prosimy o sprawdzanie tej strony od czasu do czasu, aby upewnić się, że są Państwo 
świadomi wszelkich wprowadzonych przez nas zmian, ponieważ są one dla Państwa wiążące. 
Dalsze korzystanie ze Strony internetowej po wprowadzeniu takich zmian będzie 
równoznaczne z ich akceptacją. 
  

4. ZMIANY NA NASZEJ STRONIE 

 
4.1 Możemy od czasu do czasu aktualizować naszą Stronę internetową i zmieniać jej 
zawartość w dowolnym momencie. Należy jednak pamiętać, że treści na naszej Stronie 
internetowej mogą być nieaktualne i nie jesteśmy zobowiązani do ich aktualizacji. 
 
4.2 Nie gwarantujemy, że nasza Strona internetowa lub jakakolwiek treść na niej zawarta 
będzie wolna od błędów lub pominięć. 
  



   

 

 

5. UZYSKIWANIE DOSTĘPU DO NASZEJ STRONY 

 
5.1 Nasza Strona internetowa jest udostępniana bezpłatnie. 
 
5.2 Nie gwarantujemy, że nasza Strona internetowa lub jakakolwiek treść na niej zawarta 
będzie zawsze dostępna lub będzie działać bez zakłóceń. Dostęp do naszej Strony 
internetowej jest dozwolony tymczasowo. Możemy zawiesić, wycofać, przerwać lub zmienić 
całość lub część naszej Strony internetowa bez uprzedzenia. Nie ponosimy odpowiedzialności 
wobec użytkownika, jeśli z jakiegokolwiek powodu nasza Strona internetowa jest niedostępna 
w dowolnym czasie lub przez dowolny okres. 
 
5.3 Użytkownik jest odpowiedzialny za dokonanie wszelkich ustaleń niezbędnych do 
uzyskania dostępu do naszej Strony internetowej. 
 
5.4 Użytkownik jest również odpowiedzialny za zapewnienie, że wszystkie osoby, które 
uzyskują dostęp do naszej Strony internetowej za pośrednictwem jego połączenia 
internetowego, są świadome niniejszych Warunków korzystania oraz innych obowiązujących 
zasad i warunków, a także ich przestrzegają. 
  

6. KONTO I HASŁO 

 
6.1 Użytkownik może zarejestrować konto na naszej Stronie internetowej. Jeśli podczas 
rejestracji konta podamy kod identyfikacyjny użytkownika, hasło lub inne informacje w ramach 
naszych procedur bezpieczeństwa, należy traktować te informacje jako poufne. Nie należy 
ujawniać ich osobom trzecim. 
 
6.2 Mamy prawo do dezaktywacji dowolnego kodu identyfikacyjnego użytkownika lub hasła, 
wybranego przez Państwa lub przydzielonego przez nas, w dowolnym momencie, jeżeli 
według naszej uzasadnionej opinii nie przestrzegają Państwo któregokolwiek z postanowień 
niniejszych Warunków korzystania. 
 
6.3 Jeśli wiedzą Państwo lub podejrzewają, że ktoś inny niż poznał kod identyfikacyjny 
użytkownika lub hasło, prosimy o niezwłoczny kontakt z nami pod adresem 
https://www.tagheuer.com/contact. 
 
6.4 Możemy wykorzystać informacje, które nam Państwo dostarczyli, aby skontaktować się z 
Państwem w sprawie produktów lub usług, które naszym zdaniem mogą Państwa 

zainteresować. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności, która jest 
dostępna tutajhttps://www.tagheuer.com/en/legal/privacy-policy. 

  

7. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ 

 
7.1 TAG Heuer lub jej licencjodawcy posiadają wszelkie prawa, tytuły i udziały na Stronie 
internetowej, w tym bez ograniczeń do wszystkich tekstów, grafik, zdjęć, plików audio, wideo, 
logo, dzieł sztuki, kodów komputerowych oraz do innych materiałów zawartych lub 
wyświetlanych na Stronie internetowej („treści”), jak również do wyglądu i projektu Strony 
internetowej oraz organizacji treści na niej, w tym między innymi wszelkie prawa autorskie, 
znaki towarowe (zgodnie z definicją poniżej), prawa patentowe i inne prawa własności 
intelektualnej i prawa własności. Korzystanie z Witryny nie daje użytkownikowi prawa 
własności do jakiejkolwiek zawartości Witryny. Prace te są chronione prawami autorskimi i 
porozumieniami między państwami na całym świecie. Wszelkie takie prawa są zastrzeżone. 
Zgodnie z niniejszymi Warunkami korzystania TAG Heuer udziela Państwu ograniczonej, 
odwołalnej, niepodlegającej dalszemu licencjonowaniu i nieprzekazywalnej licencji na 

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


   

 

 

korzystanie ze Strony internetowej i materiałów w niej zawartych wyłącznie do użytku 
osobistego, domowego i prywatnego. 
 
7.2 Można wydrukować jedną kopię i pobrać fragmenty dowolnej strony (stron) z naszej Strony 
internetowej na własny użytek i można skierować uwagę innych osób w organizacji na treści 
zamieszczone na naszej Stronie internetowej. 
 
7.3 Nie wolno w żaden sposób modyfikować papierowych lub cyfrowych kopii jakichkolwiek 
materiałów, które zostały wydrukowane lub pobrane, jak również nie wolno wykorzystywać 
ilustracji, zdjęć, sekwencji wideo lub audio lub jakichkolwiek grafik w oderwaniu od 
towarzyszącego im tekstu. 
 
7.4 Nie wolno wykorzystywać żadnej części zawartości naszej Strony internetowej do celów 
komercyjnych bez uzyskania specjalnej licencji od nas lub naszych licencjodawców. 
 
7.5 W przypadku wydrukowania, skopiowania lub pobrania jakąkolwiek części naszej Strony 
internetowej z naruszeniem niniejszych Warunków korzystania, prawo do korzystania z naszej 
strony internetowej natychmiast wygaśnie i według naszego uznania należy zwrócić lub 
zniszczyć wszelkie kopie materiałów, które zostały wykonane. 
 
 8. ZNAKI TOWAROWE 
 
8.1 TAG Heuer jest właścicielem niezarejestrowanych i zarejestrowanych znaków towarowych 
w różnych jurysdykcjach na całym świecie. Na przykład „TAG HEUER”, „Heuer” oraz logo TAG 
Heuer są szwajcarskimi zarejestrowanymi znakami towarowymi należącymi do LVMH Swiss 
Manufactures SA. Ogólnie znaki towarowe, logo, znaki usługowe i nazwy handlowe 
(pojedynczo „znak towarowy”, a łącznie „znaki towarowe”) wyświetlane na Stronie internetowej 
lub w treściach dostępnych za pośrednictwem Strony są zarejestrowanymi i 
niezarejestrowanymi znakami towarowymi TAG Heuer i innych podmiotów oraz nie mogą być 
używane bez zgody właściciela znaku towarowego. 
 
8.2 Wszystkie znaki towarowe niebędące naszą własnością, które pojawiają się na Stronie lub 
w usługach oferowanych na Stronie, lub za pośrednictwem usług na Stronie, jeśli istnieją, są 
własnością odpowiednich właścicieli znaków towarowych. Żadna z informacji zawartych na 
Stronie internetowej nie powinna być interpretowana jako przyznanie, przez domniemanie, 
przeszkody lub w inny sposób, jakiejkolwiek licencji lub prawa do używania jakiegokolwiek 
znaku towarowego wyświetlanego na Stronie internetowej bez naszej pisemnej zgody lub 
zgody właściciela znaku towarowego strony trzeciej. Nadużywanie znaków towarowych 
wyświetlanych na Stronie internetowej jest surowo zabronione. 
 

9. ZABRONIONE DZIAŁANIA KLIENTÓW 
 
9.1 O ile nie jest to wyraźnie dozwolone w niniejszych Warunkach korzystania lub za naszą 
pisemną zgodą, nie wolno kopiować, reprodukować, dystrybuować, publikować, wprowadzać 
do bazy danych, wyświetlać, wykonywać, modyfikować, tworzyć dzieł pochodnych, 
przekazywać, sprzedawać ani w żaden sposób wykorzystywać zawartości niniejszej Strony 
internetowej. Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać naszej Witryny do celów 
komercyjnych lub biznesowych. 
 
9.2 Zabrania się: (i) używania robotów internetowych, „screen scraping”, „database scraping”, 
zbieranie adresów e-mail, adresów bezprzewodowych lub innych informacji kontaktowych lub 
osobistych, lub korzystania z innych automatycznych środków dostępu, logowania lub 
rejestracji na Stronie lub do jakichkolwiek usług lub funkcji oferowanych na Stronie lub za jej 
pośrednictwem, lub uzyskiwania list użytkowników, uzyskiwania lub dostępu do innych 
informacji lub funkcji na Stronie lub za jej pośrednictwem lub pośrednictwem usług 



   

 

 

oferowanych na Stronie, w tym, bez ograniczeń, wszelkich informacji znajdujących się na 
jakimkolwiek serwerze lub w bazie danych połączonych ze Stroną lub usługami oferowanymi 
na niej lub za jej pośrednictwem; (ii) uzyskiwać lub próbować uzyskać nieautoryzowany dostęp 
do systemów komputerowych, materiałów, informacji lub jakichkolwiek usług udostępnianych 
na lub za pośrednictwem Strony w jakikolwiek sposób; (iii) korzystać ze Strony lub usług 
udostępnianych na lub za pośrednictwem Strony w jakikolwiek sposób z zamiarem przerwania, 
uszkodzenia, wyłączenia, przeciążenia, osłabienia Strony lub takich usług, lub zakłócania 
korzystania ze Strony przez osoby trzecie, w tym, bez ograniczeń, wysyłania masowych 
niechcianych wiadomości lub „zalewania” serwerów żądaniami; (iv) korzystania ze Strony, 
usług lub funkcji Strony z naruszeniem naszych praw własności intelektualnej lub praw osób 
trzecich, lub innych praw własności i praw; (v) korzystania ze Strony lub usług Strony z 
naruszeniem obowiązującego prawa. 
 
9.3 Użytkownik zgadza się również, że nie może podejmować prób (ani zachęcać lub wspierać 
prób podejmowanych przez inne osoby) obejścia, odtwarzania kodu źródłowego, 
odszyfrowywania, ani w inny sposób zmieniania lub zakłócania działania Strony internetowej i 
jej zawartości, ani też korzystać z nich w sposób nieuprawniony. Nie wolno uzyskiwać ani 
próbować uzyskiwać żadnych materiałów lub informacji w sposób, który nie został celowo 
udostępniony publicznie lub podany na Stronie internetowej. 
 
  

10. KOMENTARZE, OPINIE I INNE PRZESŁANE INFORMACJE 

 
10.1 Z przyjemnością przyjmujemy sugestie, opinie, pomysły i inne przesłane materiały 
(„przesłane materiały”) dotyczące Strony internetowej, jej zawartości i naszych produktów od 
użytkowników. Jednakże, składając lub wysyłając do nas przesłane materiały, użytkownik: (i) 
oświadcza i gwarantuje, że przesłane materiały są oryginalne, że żadna inna strona nie ma do 
nich żadnych praw i że takie przesłane materiały lub ich użycie przez TAG Heuer nie naruszają 
żadnych praw osób trzecich oraz że wszelkie „prawa moralne” do przesłanych materiałów 
zostały uchylone, oraz (ii) udziela nam i naszym podmiotom stowarzyszonym nieodpłatnego, 
nieograniczonego, ogólnoświatowego, wieczystego, nieodwołalnego, niewyłącznego i w pełni 
przenoszalnego, zbywalnego i podlegającego sublicencjonowaniu prawa i licencji na 
używanie, kopiowanie, powielanie, modyfikowanie, adaptować, publikowanie, tłumaczenie, 
tworzenie prac pochodnych, rozpowszechnianie, wykonywanie, wyświetlanie, tworzenie, 
sprzedawanie i eksportowanie takich materiałów (w całości lub w części) lub włączania je do 
innych prac w jakiejkolwiek formie, mediach lub technologii, które są obecnie znane lub później 
opracowane. 
 
10.2 Nie ponosimy odpowiedzialności za przechowywanie materiałów dostarczonych nam 
przez Użytkownika i możemy usunąć lub zniszczyć takie materiały w dowolnym momencie. 
Wszelkie przesłane materiały nie będą uznawane za poufne ani tajne i mogą być 
wykorzystywane przez nas w dowolny sposób zgodny z niniejszymi Warunkami korzystania i 
polityką prywatności Strony internetowej. 

 

11. BRAK ODPOWIEDZIALNOŚCI 

 
11.1 Treści zawarte na naszej Stronie internetowej mają charakter wyłącznie w ramach 
ogólnych informacji. Nie są przeznaczone do udzielania porad, na których należy polegać. 
Przed podjęciem lub powstrzymaniem się od podjęcia jakichkolwiek działań na podstawie 
treści zawartych na naszej Stronie internetowej należy zasięgnąć profesjonalnej lub 
specjalistycznej porady. 
 
11.2 Chociaż dokładamy uzasadnionych starań, aby aktualizować informacje na naszej 
Stronie, nie składamy żadnych oświadczeń, zapewnień ani gwarancji wyraźnych lub 



   

 

 

dorozumianych, że zawartość naszej Strony jest dokładna, kompletna lub aktualna. Staramy 
się również dokładnie wyświetlać kolory produktów, które Użytkownik widzi na Stronie 
internetowej. Nie możemy jednak zagwarantować, że widoczne na urządzeniu kolory będą 
dokładne. 
  

12. ZRZECZENIE SIĘ GWARANCJI I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 

 
12.1 W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa, niniejsza 
Strona internetowa i jej zawartość są dostarczane w stanie z wyłączeniem wszelkich gwarancji 
wyraźnych lub dorozumianych, w tym, bez ograniczeń, wszelkich gwarancji dotyczących 
informacji, danych, usług przetwarzania danych, czasu działania lub nieprzerwanego dostępu, 
wszelkich gwarancji dotyczących dostępności, dokładności, przydatności lub treści informacji 
oraz wszelkich gwarancji własności, nienaruszalności, przydatności handlowej lub 
przydatności do określonego celu, a my niniejszym zrzekamy się wszelkich takich gwarancji, 
wyraźnych i dorozumianych. Nie gwarantujemy, że Strona internetowa lub usługi, treści, 
funkcje lub materiały na niej zawarte będą terminowe, bezpieczne, nieprzerwane lub wolne od 
błędów, ani że usterki zostaną naprawione. Nie gwarantujemy, że Strona internetowa spełni 
wymagania użytkownika. Żadne porady, wyniki ani informacje, ustne lub pisemne, uzyskane 
przez użytkownika od nas lub za pośrednictwem Strony internetowej nie stanowią gwarancji, 
która nie została wyraźnie określona w niniejszym dokumencie. 
 
12.2 Żadne z postanowień niniejszych Warunków korzystanie nie wyłącza ani nie ogranicza 
naszej odpowiedzialności za śmierć lub obrażenia ciała wynikające z naszego zaniedbania, 
oszustwa lub wprowadzenia w błąd, ani żadnej innej odpowiedzialności, która nie może być 
wyłączona lub ograniczona przez prawo szwajcarskie. 
 
12.3 Nie ponosimy odpowiedzialności wobec Państwa lub jakiegokolwiek użytkownika za 
jakiekolwiek straty lub szkody, czy to w ramach kontraktu, czynu niedozwolonego, 
zaniedbania, naruszenia obowiązków ustawowych lub w inny sposób i w jakikolwiek sposób, 
nawet jeśli można to przewidzieć, wynikające z lub w związku z: korzystania lub niemożności 
korzystania z naszej Strony internetowej; lub korzystania lub polegania na jakichkolwiek 
treściach wyświetlanych na naszej Witrynie. 
 
12.4 Należy pamiętać, że w szczególności nie ponosimy odpowiedzialności za utratę zysków, 
sprzedaży, działalności lub przychodów, przerwę w działalności, utratę przewidywanych 
oszczędności, utratę możliwości biznesowych, dobrej woli lub reputacji lub jakiekolwiek 
pośrednie lub wtórne straty lub szkody. 
 
12.5 Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane 
wirusem, rozproszonym atakiem blokującym usługi lub innym technologicznie szkodliwym 
materiałem, który może zainfekować sprzęt komputerowy, programy komputerowe, dane lub 
inne materiały będące własnością użytkownika w związku z korzystaniem z naszej Strony 
internetowej lub pobieraniem jakichkolwiek treści na niej lub na powiązanych z nią innych 
stronach internetowych. 
 
12.6 Różne ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności będą miały zastosowanie do 
odpowiedzialności wynikającej z dostarczenia przez nas Państwu produktów lub usług, które 
zostaną określone w naszych Warunkach. 
  

13. ZAKAZ ZAMIESZCZANIA TREŚCI NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ 

 
13.1 Nie wolno przesyłać treści na naszą Stronę internetową ani nawiązywać kontaktu z innymi 
użytkownikami naszej Strony internetowej. W przypadku zamieszczenia treści na naszej 



   

 

 

Stronie internetowej lub skontaktowania się z innym użytkownikiem naszej Strony internetowej 
niezgodnie z niniejszymi Warunkami korzystania: 
 

13.1.1 natychmiast usuniemy wszelkie posty zamieszczone przez użytkownika na 
naszej Stronie (jeśli dotyczy); 
13.1.2 użytkownik ponosi wobec nas odpowiedzialność i zabezpiecza nas przed 
odpowiedzialnością za wszelkie naruszenia niniejszych Warunków korzystania. W 
przypadku użytkowników będących konsumentami, oznacza to, że będą 
odpowiedzialni za wszelkie straty lub szkody poniesione przez nas w wyniku 
naruszenia przez użytkowników niniejszych Warunków korzystania; oraz 
13.1.3 nie ponosimy odpowiedzialności wobec osób trzecich za treść lub dokładność 
treści zamieszczanych przez użytkownika lub innych użytkowników naszej Witryny. 

 
13.2 W przypadku zamieszczenia przez użytkownika treści na naszej Stronie internetowej lub 
skontaktowania się z innym użytkownikiem naszej Strony internetowej, możemy ujawnić 
tożsamość użytkownika osobom trzecim, które twierdzą, że jakiekolwiek treści zamieszczone 
lub przesłane przez użytkownika na naszą Stronę internetową stanowią naruszenie ich praw 
(w tym, bez ograniczeń, praw własności intelektualnej lub prawa do prywatności). 
 

14. ŁĄCZENIE SIĘ Z NASZĄ STRONĄ INTERNETOWĄ 

 
Nasza strona nie może być umieszczona w ramce na innej stronie internetowej. Jeśli 
użytkownik chce w jakikolwiek sposób wykorzystywać treści zawarte na naszej stronie 
internetowej, musi uzyskać naszą uprzednią pisemną zgodę. Prosimy o kontakt z nami za 
pomocą https://www.tagheuer.com/contact. 
  

15. WIRUSY 

 
15.1 Nie gwarantujemy, że nasza Strona będzie bezpieczna lub wolna od błędów lub wirusów. 
 
15.2 Użytkownik jest odpowiedzialny za konfigurację swojej technologii informacyjnej, 
programów komputerowych i platformy w celu uzyskania dostępu do naszej Strony. Należy się 
upewnić, że używają Państwo oprogramowania chroniącego przed wirusami. 
 
15.3 Nie wolno nadużywać naszej Strony poprzez świadome wprowadzanie wirusów, 
trojanów, robaków komputerowych, bomb logicznych lub innych materiałów, które są złośliwe 
lub technologicznie szkodliwe. Nie wolno atakować naszej Strony za pomocą ataku 
blokującego usługi lub rozproszonego ataku blokującego usługi. 
 
15.4 Nie wolno podejmować prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do naszej Strony, 
serwera, na którym przechowywana jest nasza Strona lub jakiegokolwiek serwera, komputera 
lub bazy danych podłączonych do naszej Strony. Naruszając to postanowienie, użytkownik 
może popełnić przestępstwo. Zgłosimy każde takie naruszenie odpowiednim organom 
ścigania i będziemy współpracować z tymi organami, ujawniając im tożsamość użytkownika. 
W przypadku takiego naruszenia prawo użytkownika do korzystania z naszej Strony zostanie 
natychmiast utracone. 
 
  

16. ŁĄCZA DO STRON INTERNETOWYCH OSÓB TRZECICH 

 
W przypadku, gdy nasza Strona internetowa zawiera łącza do innych stron internetowych i 
zasobów dostarczanych przez osoby trzecie, łącza te podawane są wyłącznie dla Państwa 
informacji. Należy pamiętać, że te strony internetowe mają swoje własne polityki prywatności 
i warunki korzystania, z którymi należy się zapoznać przed wejściem na strony internetowe 

https://www.tagheuer.com/contact


   

 

 

osób trzecich. Nie ponosimy odpowiedzialności za treść tych stron lub witryn i nie ponosimy 
odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które mogą powstać w wyniku przejścia na nie. 
 
17. INNE  
 
Brak wykonania lub egzekwowania przez nas jakiegokolwiek prawa lub postanowienia 
Warunków korzystania nie stanowi zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia. Jeśli 
którekolwiek z postanowień Warunków korzystania zostanie uznane przez sąd właściwej 
jurysdykcji za nieważne, strony mimo to zgadzają się, że sąd powinien dążyć do nadania mocy 
prawnej intencjom stron odzwierciedlonym w tym postanowieniu, a pozostałe postanowienia 
Warunków korrzystania pozostają w pełnej mocy. 
 

18. OBOWIĄZUJĄCE PRAWO 

 
18.1 Konsumenci muszą pamiętać, że niniejsze Warunki korzystania podlegają prawu 
szwajcarskiemu. W przypadku konsumentów ze Szwajcarii, zarówno Państwo, jak i my 
zgadzamy się, że sądy szwajcarskie będą miały wyłączną jurysdykcję. 
 
18.2 W przypadku firm, niniejsze Warunki korzystania (oraz wszelkie spory i roszczenia 
pozaumowne) podlegają prawu szwajcarskiemu i obie strony zgadzają się na wyłączną 
jurysdykcję sądów w Neuchâtel (Szwajcaria). 


