TAG HEUER, FILIALA LVMH SWISS MANUFACTURES SA
TERMENII DE UTILIZARE A SITE-ULUI WEB
Acești termeni de utilizare (“Termeni de utilizare”), alături de documentele menționate în ei,
se aplică în cazul oricărei folosiri a site-ului nostru web www.tagheuer.com (“Site web”), care
include, fără a se limita doar la acestea, accesarea, navigarea sau înregistrarea în vederea
folosirii Site-ului nostru web. Acești Termeni de utilizare vă aduc la cunoștință informații despre
noi și despre condițiile în baza cărora putem folosi Site-ul nostru web.
Vă rugăm să citiți cu atenție acești Termeni de utilizare și să vă asigurați că îi înțelegeți înainte
să începeți să folosiți Site-ul nostru web. Recomandăm imprimarea unui exemplar din acești
Termeni de utilizare în vederea unei consultări ulterioare a lor.
Folosind Site-ul nostru web, confirmați faptul că sunteți de acord cu acești Termeni de utilizare
și că îi veți respecta. În cazul în care nu sunteți de acord cu acești Termeni de utilizare, este
interzisă folosirea de către dvs. a Site-ului nostru web.
1. ALȚI TERMENI APLICABILI
Acești Termeni de utilizare fac referire la politica noastră de confidențialitate care se aplică
utilizării de către dvs. a Site-ului nostru web. Politica noastră de confidențialitate prevede
informații referitoare la modul în care vă folosim datele personale. În cazul în care achiziționați
produse de pe Site-ul nostru web, Termenii și condițiile noastre se vor aplica comercializării
către dvs. a produselor. Luați-vă tot timpul necesar pentru a le lectura pe îndelete, deoarece
ei includ termeni importanți care se pot aplica dvs.
2. INFORMAȚII DESPRE NOI
Prezentul Site web aparține companiei TAG Heuer, Filiala LVMH Swiss Manufactures SA,
înregistrată în Neuchâtel, Elveția, în Registrul Comerțului și Societăților comerciale cu numărul
de înmatriculare CHE-481.404.745, cu sediul la adresa 6A, rue Louis-Joseph Chevrolet, 2300
La Chaux-de-Fonds, Elveția.
3. DREPTUL NOSTRU DE A MODIFICA ACEȘTI TERMENI DE UTILIZARE
Este posibil să revizuim acești Termeni de utilizare în orice moment aducând modificări acestei
pagini. Vă rugăm să verificați la anumite intervale de timp această pagină pentru a vă asigura
că sunteți la curent cu privire la orice modificări aduse de noi, deoarece ele au un caracter
executoriu pentru dvs. În cazul în care folosiți în continuare Site-ul web și după afișarea
oricăror astfel de modificări, se va considera că sunteți de acord cu aceste modificări.
4. MODIFICĂRI ADUSE SITE-ULUI NOSTRU WEB
4.1 Este posibil ca la anumite intervale de timp să actualizăm Site-ul nostru web și să
modificăm conținutul său în orice moment. Cu toate acestea, vă rugăm să aveți în vedere
faptul că e posibil ca Site-ul nostru web să nu aibă un conținutul actualizat, iar noi nu avem
obligația actualizării sale.
4.2 Nu garantăm că Site-ul nostru web sau orice conținut publicat pe el nu vor conține erori
sau omisiuni.

5. ACCESAREA SITE-ULUI NOSTRU WEB
5.1 Ne punem la dispoziție Site-ul web în mod gratuit.
5.2 Nu garantăm faptul că Site-ul nostru web sau orice conținut publicat pe el vor fi mereu
disponibile sau că nu va fi vreodată întreruptă folosirea lor. Este permis accesul la Site-ul
nostru web în mod temporar. Este posibil să suspendăm, să retragem, să întrerupem sau să
modificăm întreg Site-ul nostru web sau numai o parte a sa fără a trimite o notificare în prealabil
în acest sens. Nu vom avea vreo răspundere față de dvs. în cazul în care, oricare ar fi motivul,
Site-ul nostru web nu mai este disponibil într-un anumit moment sau pentru o anumită perioadă
de timp.
5.3 Aveți responsabilitatea adoptării tuturor măsurilor care sunt necesare în cazul dvs. pentru
a accesa Site-ul nostru web.
5.4 Aveți de asemenea responsabilitatea de a vă asigura că toate persoanele care accesează
Site-ul nostru web folosindu-se de conexiunea dvs. la Internet cunosc acești Termeni de
utilizare și alți termeni și condiții aplicabile și le respectă.
6. CONTUL ȘI PAROLA DVS
6.1 Vă puteți înregistra pentru a vă deschide cont pe Site-ul nostru web. Dacă, în momentul în
care vă înregistrați în vederea deschiderii unui cont, vă punem la dispoziție un cod de
identificare a utilizatorului, o parolă sau orice alte informații ca parte din procedurile noastre în
materie de securitate a datelor, aveți obligația de a păstra confidențialitatea acestor informații.
Este interzisă dezvăluirea acestor informații unor terți.
6.2 Avem dreptul de a dezactiva orice cod sau parolă de identificare a utilizatorului, indiferent
că ele au fost alese de dvs. sau v-au fost atribuite de către noi în cazul în care, avem motive
rezonabile să credem că nu ați respectat oricare din prevederile acestor Termeni de utilizare.
6.3 Dacă știți sau aveți suspiciunea că o altă persoană în afară de dvs. vă cunoaște codul sau
parola de identificare a utilizatorului, vă rugăm să luați imediat legătura cu noi la adresa
https://www.tagheuer.com/contact.
6.4 E posibil să folosim informațiile pe care ni le-ați oferit pentru a lua legătura cu dvs. în ceea
ce privește produsele sau serviciile care, credem noi, ar putea prezenta interes pentru dvs.
Pentru informații suplimentare, vă rugăm să consultați Politica noastră de confidențialitate, așa
cum este ea disponibilă aici https://www.tagheuer.com/en/legal/privacy-policy.
7. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ
7.1 TAG Heuer și/sau emitenții licenței sale dețin toate drepturile, titlurile și avantajele
referitoare la Site-ul web, care includ fără restricție, toate textele, grafica, fotografiile,
materialele audio, video, logo-urile, lucrările de artă, datele, codul de computer și alte materiale
incluse sau afișate pe Site-ul web (“conținutul”), precum și aspectul și senzația și design-ul
Site-ului web și organizarea conținutului de pe Site-ul web, inclusiv, dar fără a se limita doar
la acestea, orice drepturi de copyright, mărci comerciale (așa cum sunt acestea definite mai
jos), drepturi de brevet și alte drepturi de proprietate intelectuală și brevetate din prezenta.
Utilizarea de către dvs. a Site-ului web nu vă acordă proprietatea asupra vreunui conținut de
pe Site-ul web. Aceste lucrări sunt protejate de legislația referitoare la dreptul de copyright și
tratate din jurul lumii. Toate astfel de drepturi sunt rezervate. Sub rezerva acestor Termeni de
utilizare, TAG Heuer vă acordă o licență limitată, revocabilă, neexclusivă și netransmisibilă de

folosire a Site-ului web și a materialelor incluse aici doar în folosul dvs. personal, intern și
personal.
7.2 Puteți imprima un exemplar și puteți descărca extrase ale oricărei(ror) pagini de pe Site-ul
nostru web pentru folosul dvs. personal și puteți atrage atenția altor persoane din cadrul
organizației dvs. asupra conținutului afișat pe Site-ul nostru web.
7.3 Este interzis să modificați exemplarele pe suport hârtie sau digitale ale oricăror materiale
pe care le-ați imprimat sau descărcat în vreun mod și este interzis să folosiți orice ilustrații,
fotografii, secvențe video sau audio sau orice grafice separat de orice text însoțitor.
7.4 Este interzis să folosiți vreo parte a conținutului de pe Site-ul nostru web în scopuri
comerciale fără a obține o licență specifică pentru a proceda în acest fel acordată de noi sau
emitenții licenței noastre.
7.5 Dacă imprimați, copiați sau descărcați o parte a Site-ului nostru web fără a respecta acești
Termeni de utilizare, dreptul dvs. de a folosi Site-ul nostru web va înceta imediat și aveți
obligația, la opțiunea noastră, de a returna sau distruge orice exemplare din materialele pe
care le-ați făcut.
8. MĂRCI COMERCIALE
8.1 TAG Heuer este proprietarul mărcilor comerciale neînregistrate și înregistrate din diverse
jurisdicții de la nivel mondial. În scopul exemplificării, “TAG HEUER”, “Heuer” și logo-ul TAG
Heuer sunt mărci comerciale înregistrate elvețiene ale LVMH Swiss Manufactures SA. La nivel
mai general, mărcile comerciale, logo-urile, mărcile de servicii și denumirile comerciale
(denumite individual, “marcă comercială” și colectiv, "mărcile comerciale") afișate pe Site-ul
web sau pe conținutul disponibil prin intermediul Site-ului web sunt mărci comerciale
înregistrate și neînregistrate ale TAG Heuer și ale altora și nu pot fi folosite decât în cazul în
care acest lucru este permis de proprietarul mărcii comerciale.
8.2 Toate mărcile comerciale care nu sunt deținute de noi care apar pe Site-ul web sau pe sau
prin intermediul serviciilor Site-ului web, dacă este cazul, sunt în proprietatea proprietarului lor
respectiv al mărcii comerciale. Nu se recomandă a se interpreta vreun aspect menționat pe
Site-ul web ca acordând, prin aluzie, estoppel sau altfel, vreo licență sau vreun drept de
utilizare a vreunei mărci comerciale afișate pe Site-ul web fără permisiunea noastră scrisă sau
fără cea a proprietarului terță parte al mărcii comerciale. Este strict interzisă folosirea improprie
a mărcilor comerciale afișate pe Site-ul web.
9. ACTIVITATEA INTERZISĂ A CONSUMATORULUI
9.1 Cu excepția situațiilor în care acest lucru este permis în mod expres în acești Termeni de
utilizare sau cu acordul nostru scris, nu aveți permisiunea de a copia, reproduce, distribui,
publica, introduce într-o bază de date, afișa, executa, modifica, crea lucrări derivate din,
transfera, comercializa sau exploata în vreun mod conținutul acestui Site web. Vă dați acordul
de a nu folosi Site-ul nostru web în scopuri comerciale sau operaționale.
9.2 Nu veți întreprinde niciuna din următoarele acțiuni: (i) implicarea în acțiuni de căutare de
tip spidering, “decopertare a ecranului”, “decopertare a bazei de date”, recoltare de adrese de
e-mail, adrese wireless sau alte informații de contact sau de natură personală, sau orice alte
mijloace automate de accesare, conectare sau înscriere pe Site-ul web sau pentru orice
servicii sau caracteristici oferite pe sau prin intermediul Site-ului web, sau obținere a unor liste
de utilizatori sau obținere sau accesare a altor informații sau caracteristici pe, de pe sau prin
intermediul Site-ului web sau a serviciilor oferite pe sau prin intermediul Site-ului web, care
includ, fără restricții, orice informații incluse pe orice server sau bază de date conectate la Site-

ul web sau orice servicii oferite pe sau prin intermediul Site-ului web; (ii) obținerea sau
încercarea de a obține accesul neautorizat la sistemele, materialele, informațiile de pe
computer sau orice servicii puse la dispoziție pe sau prin intermediul Site-ului web prin orice
mijloace; (iii) folosirea Site-ului web sau a serviciilor puse la dispoziție pe sau prin intermediul
Site-ului web prin orice modalitate cu intenția de a întrerupe, deteriora, dezactiva,
supraîncărca, afecta Site-ul web sau altfel de servicii, sau interfera folosirea sau profitarea de
Site-ul web de orice altă parte care include, fără restricții, expedierea unor mesaje de tip masă
nesolicitate sau “inundarea” serverelor cu solicitări; (iv) folosirea Site-ului web sau a serviciilor
Site-ului web sau a caracteristicilor acestuia încălcând drepturile de proprietate intelectuală
sau alte drepturi brevetate sau de natură juridică care aparțin nouă sau oricărui alt terț; sau (v)
folosirea Site-ului web sau a serviciilor Site-ului web încălcând orice legislație în vigoare.
9.3 Sunteți de asemenea de acord cu faptul că nu aveți permisiunea de a încerca (sau încuraja
sau sprijini încercarea unei alte persoane) de a evita, de a practica ingineria inversă, decripta
sau altfel modifica sau influența Site-ul web și conținutul său sau altfel de a-l folosi într-un mod
nepermis. Nu aveți permisiunea de a obține sau încerca obținerea oricăror materiale sau
informații prin intermediul oricăror metode care nu sunt comunicate intenționat public sau nu
sunt puse la dispoziție prin intermediul Site-ului web.

10. OBSERVAȚIILE, FEEDBACK-UL DVS. ȘI ALTE PREZENTĂRI
10.1 Sugestiile, feedback-ul, ideile și alte prezentări ale dvs. (“materiale depuse”) referitoare
la Site-ul web, conținutul său și produsele noastre. Cu toate acestea, depunând sau trimițând
la noi materialele care vă aparțin, dvs.: (i) declarați și garantați că materialele depuse sunt
originale, că nicio altă parte nu are drepturi asupra lor și că astfel de materiale depuse sau
folosirea lor de către TAG Heuer nu aduc atingere drepturilor vreunui terț, și că s-a renunțat la
orice "drepturi morale" cu privire la materialele depuse, și (ii) ne acordați nouă și afiliaților noștri
dreptul și licența gratuite, nerestricționate, la nivel mondial, permanente, irevocabile, nonexclusive și complet transferabile, care pot fi cedate și sub-licențiabile de a folosi, copia,
reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, crea lucrări derivate de la ele, distribui, executa,
afișa, produce, comercializa și exporta un astfel de material (în totalitate sau parțial) și/sau
integra aici alte lucrări în orice formă, mijloace, sau tehnologie care sunt cunoscute acum sau
elaborate ulterior.
10.2 Nu ne putem asuma responsabilitatea în ceea ce privește orice materiale depuse pe care
ni le puneți la dispoziție și există posibilitatea să ștergem sau să distrugem în orice material
orice astfel de materiale depuse. Se va considera că orice materiale depuse nu au un caracter
confidențial sau secret și ele pot fi folosite de noi în orice modalitate care respectă acești
Termeni de utilizare și politica de confidențialitate a Site-ului web.
11. NON-FIABILITATE
11.1 Conținutul de pe Site-ul nostru web este furnizat doar pentru informații generale. Rolul
său nu este acela de a servi ca sfaturi pe care ar trebui să vă bazați. Se impune obținerea
unor sfaturi profesionale sau de specialitate înainte de a întreprinde sau a vă abține de la
luarea oricăror măsuri pe baza conținutului Site-ului nostru web.
11.2 Cu toate că depunem eforturi rezonabile pentru actualizarea informațiilor de pe Site-ul
nostru web, nu dăm declarații sau garanții, fie de natură expresă sau implicită, că acest
conținut afișat pe Site-ul nostru web este unul precis, complet sau la zi. Încercăm de asemenea
să afișăm în mod corect culorile acelor produse pe care le vedeți pe Site-ul web. Cu toate
acestea, nu garantăm faptul că aceste culori pe care le vedeți pe dispozitivul dvs. vor fi corecte.

12. EXONERARE DE RĂSPUNDERE PENTRU GARANȚII ȘI LIMITAREA RĂSPUNDERII
12.1 În măsura maximă în care acest lucru este permis de legislația obligatorie în vigoare,
prezentul Site web și conținutul său sunt oferite “ca atare” excluzând orice garanții de orice tip,
fie ele exprese sau implicite, care includ, fără restricție, orice garanție pentru informații, date,
servicii de procesare a datelor, disponibilitate sau acces neîntrerupt, orice garanții referitoare
la disponibilitatea, precizia, utilitatea, sau conținutul informațiilor, și orice garanții de
proprietate, non-violare, caracterul vandabil sau potrivit pentru un anumit scop, și prin prezenta
ne exonerăm de răspundere în ceea ce privește oricare și toate astfel de garanții, exprese sau
implicite. Nu garantăm că Site-ul web sau serviciile, conținutul, funcțiile sau materialele incluse
aici vor fi prompte, sigure, neîntrerupte sau lipsite de erori sau că defectele vor fi corectate. Nu
oferim vreo garanție că Site-ul web va respecta cerințele utilizatorului. Niciunul din sfaturile,
rezultatele sau informațiile, fie ele verbale sau scrise, obținute de dvs. de la noi sau prin
intermediul Site-ului web nu va crea vreo garanție care nu este acordată în mod expres în
prezenta.
12.2 Nicio prevedere din acești Termeni de utilizare nu ne exclude sau nu ne limitează
răspunderea în ceea ce privește decesul sau rănirea personală care decurg din neglijența
noastră sau frauda sau declarația necorespunzătoare frauduloasă sau orice altă răspundere
care nu poate fi exclusă sau limitată de legislația elvețiană.
12.3 Nu vom avea vreo răspundere față de dvs. și/sau orice utilizator în ceea ce privește orice
pierdere sau daună, care decurg fie dintr-un contract, fie din vină, neglijență, încălcarea
obligației statutare sau altfel și oricum ar decurge, chiar dacă această situație ar putea fi
prevăzută, care decurge din sau în strânsă legătură cu: folosirea sau incapacitatea de folosire
a Site-ului nostru web; și/sau folosirea sau dependența de orice conținut afișat pe Site-ul nostru
web.
12.4 Vă rugăm să aveți în vedere că în mod special, nu vom răspunde de pierderea de profituri,
vânzări, activitate comercială sau venit, întreruperea activității comerciale, pierderea
economiilor anticipate, pierderea oportunității comerciale, a bunăvoinței sau reputației și/sau
orice pierdere sau daună indirectă sau rezultată.
12.5 Nu vom răspunde în ceea ce privește pierderea sau dauna cauzată de un virus,
programul de blocare a site-urilor (distributed denial-of-service attack) sau alt material nociv
din punct de vedere tehnologic care vă poate afecta echipamentul computerului dvs.,
programele de pe calculatorul dvs., datele sau alte materiale brevetate în urma utilizării de
către dvs. a Site-ului nostru web sau a descărcării de către dvs. a oricărui conținut de pe el
sau de pe orice Site web care are legătură cu el.
12.6 Limitări și excluderi de răspundere diferite se vor aplica răspunderii care decurge din
furnizarea de orice produse sau servicii de noi către dvs., lucru care va fi prevăzut în Termenii
și Condițiile noastre.
13. INTERDICȚIE LA ÎNCĂRCAREA CONȚINUTULUI PE SITE-UL NOSTRU WEB
13.1 Nu aveți permisiunea de a încărca conținut pe Site-ul nostru web sau intra în legătură cu
alți utilizatori ai Site-ului nostru web. În cazul în care vă încărcați conținutul pe Site-ul nostru
web sau contactați un alt utilizator al Site-ului nostru web încălcând acești Termeni de utilizare:
13.1.1 vom elimina imediat orice material pe care îl încărcați pe Site-ul nostru web
(dacă este cazul);
13.1.2 veți avea răspundere față de noi și ne veți despăgubi pentru orice violare a
acestor Termeni de utilizare. Dacă sunteți utilizator consumator, acest lucru înseamnă

că veți răspunde în ceea ce privește orice pierdere sau daună suferite de noi ca urmare
a încălcării de către dvs. a acestor Termeni de utilizare; și
13.1.3 nu vom avea vreo răspundere sau obligație față de un terț în ceea ce privește
conținutul sau acuratețea oricărui conținut încărcat de dvs. sau orice alt utilizator al
Site-ului nostru web.
13.2 Dacă încărcați conținut pe Site-ul nostru web sau contactați un alt utilizator al Site-ului
nostru web, e posibil să vă dezvăluim identitatea oricărui terț care susține că orice conținut
postat sau încărcat de dvs. pe Site-ul nostru web le încalcă drepturile de natură juridică
(inclusiv, fără restricții, drepturile de proprietate intelectuală sau dreptul lor la confidențialitate).
14. LINK-URILE CĂTRE SITE-UL NOSTRU WEB
Site-ul nostru web nu trebuie să apară pe orice alt Site web. Dacă doriți să folosiți în vreun
mod conținutul de pe Site-ul nostru web, aveți obligația de a obține acordul nostru scris
anterior. Vă rugăm să ne contactați prin https://www.tagheuer.com/contact.
15. VIRUȘI
15.1 Nu garantăm faptul că Site-ul nostru web nu va conține viruși.
15.2 Aveți responsabilitatea configurării tehnologiei dvs. informaționale, programelor de
calculator și platformei pentru a avea acces la Site-ul nostru web. Aveți grijă să folosiți software
de protecție anti-virus.
15.3 Este interzis să folosiți în mod necorespunzător Site-ul nostru web introducând cu bună
știință viruși, troieni, viermi informatici, bombe logice sau alt material care este malițios sau
nociv din punct de vedere tehnologic . Este interzis atacul dvs. asupra Site-ului nostru web
prin programe de tipul "denial-of-service attack" sau "distributed denial-of-service attack".
15.4 Sunt interzise încercările dvs. de a obține acces neautorizat la Site-ul nostru web, serverul
pe care este stocat Site-ul nostru web sau orice server, computer sau bază de date care sunt
conectate la Site-ul nostru web. Încălcând această prevedere, este posibil să faceți o
infracțiune. Vom raporta orice violare de acest tip organismelor relevante de punere în aplicare
a legii și vom coopera cu aceste organisme dezvăluindu-le identitatea dvs. În cazul unei astfel
de violări, dreptul dvs. de folosire a Site-ului nostru web va înceta imediat.

16. LINK-URI ALE SITE-URILOR WEB TERȚE
În situația în care Site-ul nostru web conține link-uri către alte site-uri web și resurse furnizate
de terți, aceste link-uri vă sunt puse la dispoziție doar în scop informativ. Vă rugăm să aveți în
vedere că aceste site-uri web au propriile politici de confidențialitate și termeni de utilizare, pe
care vă recomandăm să le citiți anterior accesării site-urilor web terțe. Nu avem vreo
răspundere în ceea ce privește conținutul acelor site-uri web sau pagini și nu acceptăm vreo
răspundere în ceea ce privește vreo pierdere oricare ar fi aceasta care poate fi suportată ca
urmare a oricăror link-uri către acesta.
17. DIVERSE
Eșecul nostru în a exercita sau pune în aplicare vreun drept sau vreo prevedere a Termenilor
de utilizare nu va reprezenta o renunțare la orice astfel de drept sau prevedere. În cazul în
care un tribunal de jurisdicție competentă constată lipsa de valabilitate a oricărei prevederi a
Termenilor de utilizare, părțile acceptă totuși că tribunalul ar trebui să facă eforturi pentru a

pune în aplicare intențiile părților așa cum se reflectă ele în prevedere, iar celelalte prevederi
ale Termenilor de utilizare rămân în vigoare.
18. LEGISLAȚIA APLICABILĂ
18.1 Dacă sunteți consumator, vă rugăm să aveți în vedere că acești Termeni de utilizare sunt
guvernați de legislația elvețiană. Dacă sunteți consumator elvețian, atât dvs. cât și noi ne dăm
acordul ca tribunalele din Elveția să aibă jurisdicția exclusivă.
18.2 Dacă sunteți societate comercială, acești Termeni de utilizare (și orice litigii sau reclamații
non-contractuale) sunt guvernați de legislația elvețiană și ambele părți ne dăm acordul în ceea
ce privește jurisdicția exclusivă a tribunalelor din Neuchâtel (Elveția).

