
   

 

 

 
TAG HEUER, POBOČKA SPOLOČNOSTI LVMH SWISS MANUFACTURES SA  

PODMIENKY POUŽITIA WEBOVEJ STRÁNKY 

Tieto podmienky používania („Podmienky používania“) spolu s dokumentmi, na ktoré sa v 
nich odkazuje, sa vzťahujú na každé použitie našej webovej stránky www.tagheuer.com 
(„Webová stránka“), okrem iného vrátane prístupu, prezerania alebo registrácie na 
používanie našej webovej stránky. Tieto podmienky použitia vám poskytnú informácie o nás a 
podmienkach, za ktorých môžete používať našu webovú stránku.   

 
Predtým, ako začnete používať našu webovú stránku si pozorne prečítajte tieto podmienky 
používania a uistite sa, že im rozumiete. Odporúčame vám vytlačiť si kópiu týchto podmienok 
používania pre ďalšie použitie. 

 
Používaním našej webovej stránky potvrdzujete, že prijímate tieto podmienky používania a že 
ich budete dodržiavať. Ak nesúhlasíte s týmito podmienkami používania, nesmiete používať 
našu webovú stránku. 
  

1. INÉ PLATNÉ PODMIENKY 

 
Tieto podmienky používania odkazujú na naše zásady ochrany osobných údajov, ktoré sa tiež 
vzťahujú na vaše používanie našej webovej stránky. Naše zásady ochrany osobných údajov 
stanovujú informácie o tom, ako používame vaše osobné údaje. Ak kupujete produkty z našej 
webovej stránky, na predaj týchto produktov sa budú vzťahovať naše obchodné podmienky. 
Nájdite si čas a prečítajte si ich, pretože obsahujú dôležité podmienky, ktoré sa na vás môžu 
vzťahovať. 
  

2. INFORMÁCIE O NÁS 
 
Túto webovú stránku prevádzkuje spoločnosť TAG Heuer, pobočka spoločnosti LVMH Swiss 
Manufactures SA, zaregistrovaná v švajčiarskom obchodnom registri Neuchtel, CHE-
481.404.745, so sídlom na adrese 6A, rue Louis-Joseph Chevrolet, 2300 La Chaux. -de-
Fonds, Švajčiarsko.  
 

3. NAŠE PRÁVO MENIŤ TIETO PODMIENKY POUŽITIA 
 
Tieto Podmienky používania môžeme kedykoľvek upraviť upravením tejto stránky. Túto 
stránku občas skontrolujte, aby ste si boli vedomí akýchkoľvek zmien, ktoré sme vykonali, 
pretože sú pre vás záväzné. Vaše ďalšie používanie webových stránok po zverejnení 
akýchkoľvek zmien sa bude považovať za prijatie týchto zmien. 
  

4. ZMENY NA NAŠEJ STRÁNKE 

 
4.1 Naše webové stránky môžeme z času na čas aktualizovať a môžeme kedykoľvek zmeniť 
ich obsah. Upozorňujeme však, že obsah na našich webových stránkach môže byť zastaraný 
a nie sme povinní ho aktualizovať. 
 
4.2 Nezaručujeme, že naša webová stránka alebo akýkoľvek obsah na nej nebude obsahovať 
chyby alebo opomenutia. 
  

5. PRÍSTUP NA NAŠU WEBOVÚ STRÁNKU 

 



   

 

 

5.1 Naša webová stránka je dostupná zadarmo. 
 
5.2 Nezaručujeme, že náš web alebo akýkoľvek jeho obsah bude vždy k dispozícii alebo bude 
neprerušený. Prístup na našu webovú stránku je povolený dočasne. Stránku môžeme bez 
predchádzajúceho upozornenia  pozastaviť, odvolať, prerušiť alebo zmeniť celú alebo 
ktorúkoľvek jej časť. Nebudeme za vás zodpovedať, ak z akéhokoľvek dôvodu nebude naša 
webová stránka kedykoľvek alebo po akúkoľvek dobu k dispozícii. 
 
5.3 Ste zodpovední za prijatie všetkých potrebných opatrení na zabezpečenie prístupu na 
našu webovú stránku. 
 
5.4 Ste tiež zodpovední za zabezpečenie toho, aby všetky osoby, ktoré pristupujú na našu 
webovú stránku prostredníctvom vášho internetového pripojenia, boli oboznámené s týmito 
podmienkami používania a ďalšími príslušnými podmienkami a aby ich dodržiavali. 
  

6. VÁŠ ÚČET A HESLO 

 
6.1 Môžete si vytvoriť účet na našej webovej stránke. Ak vám pri registrácii účtu poskytneme 
v rámci našich bezpečnostných postupov identifikačný kód používateľa, heslo alebo inú 
informáciu, musíte s týmito informáciami zaobchádzať ako s dôvernými. Nesmiete ich 
prezradiť žiadnej tretej strane. 
 
6.2 Máme právo kedykoľvek deaktivovať akýkoľvek identifikačný kód používateľa alebo heslo, 
ktoré ste si vybrali alebo ktoré sme vám pridelili, ak podľa nášho názoru nesplníte akékoľvek 
z ustanovení týchto Podmienok používania. 
 
6.3 Ak viete alebo máte podozrenie, že niekto iný ako vy pozná váš identifikačný kód alebo 
heslo, okamžite nás kontaktujte na číslehttps://www.tagheuer.com/contact. 
 
6.4 Informácie, ktoré ste nám poskytli, môžeme použiť na to, aby sme vás kontaktovali 
ohľadom produktov alebo služieb, o ktorých si myslíme, že by vás mohli zaujímať. Ďalšie 
informácie nájdete v našich zásadách ochrany osobných údajov, ktoré sú k dispozícii 
tuhttps://www.tagheuer.com/en/legal/privacy-policy. 
  

7. Práva duševného vlastníctva 

 
7.1 Spoločnosť TAG Heuer a/alebo jej poskytovatelia licencií vlastnia všetky práva, tituly a 
záujmy týkajúce sa webových stránok, vrátane, bez obmedzenia, všetkého textu, grafiky, 
fotografií, zvuku, videa, log, umeleckých diel, údajov, počítačového kódu a ďalších materiálov, 
ktoré sú v nich zobrazené alebo webová stránka („obsah“), ako aj vzhľad a štýl a dizajn 
webovej stránky a organizácia obsahu na webovej stránke, okrem iného vrátane autorských 
práv, ochranných známok (ako sú definované nižšie), patentových práv a ďalších práv 
duševného vlastníctva a vlastníckych práv k nemu. Vaše použitie webovej stránky vám 
neudeľuje vlastníctvo žiadneho obsahu na webovej stránke. Tieto diela sú chránené 
autorskými zákonmi a zmluvami z celého sveta. Všetky takéto práva sú rezervované. S 
výhradou týchto podmienok používania vám spoločnosť TAG Heuer udeľuje obmedzenú, 
odvolateľnú, nesublicencovateľnú a neprenosnú licenciu na používanie webových stránok a 
na nich obsiahnutých materiálov iba na vaše osobné, domáce a súkromné použitie. 
 
7.2 Môžete si vytlačiť jednu kópiu a stiahnuť si výpisy akýchkoľvek stránok z našich webových 
stránok pre svoje osobné použitie a môžete upriamiť pozornosť ostatných vo svojej organizácii 
na obsah zverejnený na našich webových stránkach. 
 

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


   

 

 

7.3 Nesmiete nijako upravovať papierové alebo digitálne kópie akýchkoľvek materiálov, ktoré 
ste si vytlačili alebo stiahli, a nesmiete používať nijaké ilustrácie, fotografie, video alebo 
zvukové sekvencie ani grafiku bez sprievodného textu. 
 
7.4 Žiadnu časť obsahu našej webovej stránky nesmiete používať na komerčné účely bez 
získania osobitnej licencie na to od nás alebo našich poskytovateľov licencií. 
 
7.5 Ak v rozpore s týmito podmienkami používania vytlačíte, skopírujete alebo stiahnete 
ktorúkoľvek časť našej webovej stránky, vaše právo používať našu webovú stránku okamžite 
zanikne a vy musíte podľa našej voľby vrátiť alebo zničiť všetky kópie materiálov, ktoré ste 
vytvorili. 
 
 8. OCHRANNÉ ZNÁMKY 
 
8.1 Spoločnosť TAG Heuer je vlastníkom neregistrovaných a registrovaných ochranných 
známok v rôznych jurisdikciách po celom svete. „TAG HEUER“, „Heuer“ a logo TAG Heuer sú 
napríklad registrované švajčiarske ochranné známky spoločnosti LVMH Swiss Manufactures 
SA. Všeobecnejšie sú ochranné známky, logá, značky služieb a obchodné názvy (jednotlivo 
„ochranná známka“ a spoločne „ochranné známky“) zobrazené na webových stránkach alebo 
v obsahu dostupnom na týchto webových stránkach registrované a neregistrované ochranné 
známky spoločnosti TAG Heuer a ďalších a nemôžu sa používať, pokiaľ to neschváli vlastník 
ochrannej známky. 
 
8.2 Všetky ochranné známky, ktoré nevlastníme a ktoré sa objavujú na webových stránkach 
alebo v službách alebo prostredníctvom služieb webových stránok, ak existujú, sú majetkom 
ich príslušných vlastníkov ochranných značiek. Nič obsiahnuté na webových stránkach by sa 
nemalo vykladať tak, že implicitne, prostredníctvom prekážky uplatnenia žalobného nároku 
alebo inak udeľuje akúkoľvek licenciu alebo právo na použitie akejkoľvek ochrannej známky 
zobrazenej na webovej stránke bez nášho písomného súhlasu alebo povolenia vlastníka 
ochrannej známky tretej strany. Vaše zneužívanie ochranných známok zobrazených na 
webových stránkach je prísne zakázané. 
 

9. ZAKÁZANÁ ZÁKAZNÍCKA ČINNOSŤ 
 
9.1 Pokiaľ to v týchto podmienkach používania alebo s našim písomným súhlasom nie je 
výslovne povolené, nesmiete kopírovať, reprodukovať, distribuovať, publikovať, vstupovať do 
databázy, zobrazovať, vykonávať, upravovať, vytvárať z nich odvodené diela, prevádzať ich, 
predávať alebo akýmkoľvek spôsobom využívať obsah tejto webovej stránky. Súhlasíte, že 
našu webovú stránku nebudete používať na komerčné ani obchodné účely. 
 
9.2 Nesmiete: (i) zapojiť sa do prehľadávania, „škrabania obrazovky“, „škrabania databázy“, 
získavania e-mailových adries, korešpondenčných adries alebo iných kontaktných alebo 
osobných údajov alebo akýchkoľvek iných automatických prostriedkov na prístup, prihlásenia 
alebo registrácie na webových stránkach alebo akýchkoľvek služieb alebo funkcií ponúkaných 
na alebo prostredníctvom webovej stránky, alebo získavania zoznamov používateľov alebo 
získavania prístupu k ďalším informáciám alebo funkciám na, z alebo cez webovú stránku 
alebo služby ponúkané na alebo cez webovú stránku, vrátane a okrem iného akýchkoľvek 
informácií nachádzajúcich sa na akomkoľvek serveri alebo databáze pripojenej k webovej 
stránke alebo akýmkoľvek službám ponúkaným na alebo prostredníctvom webovej stránky; (ii) 
získať alebo sa pokúsiť získať neoprávnený prístup k počítačovým systémom, materiálom, 
informáciám alebo akýmkoľvek službám sprístupneným na alebo prostredníctvom webových 
stránok akýmikoľvek prostriedkami; (iii) akýmkoľvek spôsobom používať webovú stránku 
alebo služby sprístupnené na alebo prostredníctvom webovej stránky s úmyslom prerušiť, 
poškodiť, deaktivovať, preťažiť, znefunkčniť webovú stránku alebo takéto služby alebo 
zasahovať do používania a užívania webovej stránky inou stranou, vrátane alebo okrem iného 



   

 

 

zasielania hromadných nevyžiadaných správ alebo „zaplavovania“ serverov požiadavkami; 
(iv) používať webovú stránku alebo jej služby alebo funkcie v rozpore s našim duševným 
vlastníctvom alebo právami akejkoľvek tretej strany alebo v rozpore s inými vlastníckymi alebo 
zákonnými právami; alebo (v) používať webovú stránku alebo jej služby v rozpore s platnými 
zákonmi. 
 
9.3 Ďalej súhlasíte s tým, že sa nemôžete pokúsiť (alebo povzbudiť alebo podporiť pokus 
kohokoľvek iného) obchádzať, spätne analyzovať, dešifrovať alebo inak pozmeňovať alebo 
zasahovať do webových stránok a ich obsahu alebo ich neoprávnene používať. Nesmiete 
získavať alebo sa pokúšať získať akékoľvek materiály alebo informácie akýmikoľvek 
prostriedkami, ktoré nie sú zámerne verejne dostupné alebo poskytované prostredníctvom 
webovej stránky. 
 
  

10. VAŠE KOMENTÁRE, SPÄTNÁ VÄZBA A ĎALŠIE PRÍSPEVKY 

 
10.1 Uvítame vaše návrhy, spätnú väzbu, nápady a ďalšie podania („predložené materiály“) 
týkajúce sa webových stránok, ich obsahu a našich produktov. Predložením alebo zaslaním 
predložených materiálov nám však: vyhlasujete a zaručujete, že predložené materiály sú 
originálne, že žiadna iná strana k nim nemá žiadne práva a že takto predložené materiály 
alebo ich použitie spoločnosťou TAG Heuer neporušuje práva tretích strán, a že bolo upustené 
od akýchkoľvek „morálnych práv“ v predložených materiáloch, a (ii) poskytnete nám a našim 
pridruženým spoločnostiam bezodplatný, neobmedzený, celosvetový, trvalý, neodvolateľný, 
nevýhradný a plne prenosný, postúpiteľný a sublicencovateľný obsah právo a licenciu na 
použitie, kopírovanie, reprodukciu, úpravu, prispôsobenie, publikovanie, preklad, vytváranie 
odvodených diel, distribúciu, predvádzanie, zobrazovanie, výrobu, predaj a export takéhoto 
materiálu (v celku alebo jeho časti) a/alebo jeho začlenenie do iných prác v akejkoľvek forme, 
médiách alebo technológiách, ktoré sú dnes známe alebo neskôr vyvinuté. 
 
10.2 Nemôžeme byť zodpovední za údržbu akýchkoľvek zaslaných materiálov, ktoré nám 
poskytnete, a my môžeme tieto zaslané materiály kedykoľvek vymazať alebo zničiť. Akékoľvek 
predložené materiály nebudú považované za dôverné alebo tajné a môžu byť použité nami 
akýmkoľvek spôsobom v súlade s týmito podmienkami používania a zásadami ochrany 
osobných údajov webovej stránky. 

 

11. BEZ SPOLIEHANIA 

 
11.1 Obsah našej webovej stránky je poskytovaný iba na všeobecné informácie. Zámerom nie 
je poskytnúť radu, na ktorú by ste sa mali spoľahnúť. Pred podniknutím akýchkoľvek krokov 
alebo zdržaním sa akýchkoľvek krokov na základe obsahu našich webových stránok musíte 
získať odborné alebo špecializované poradenstvo. 
 
11.2 Aj keď vyvíjame primerané úsilie na aktualizáciu informácií na našej webovej stránke, 
neposkytujeme nijaké vyhlásenia, záruky ani garancie, či už výslovné alebo implicitné, že 
obsah na našej webovej stránke je presný, úplný alebo aktuálny. Tiež sa snažíme presne 
zobrazovať farby produktov, ktoré vidíte na webových stránkach. Nemôžeme však zaručiť, že 
farby, ktoré vidíte na svojom zariadení, budú presné. 
  

12. ZRIAKNUTIE SA ZÁRUKY A OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI 

 
12.1 V maximálnom rozsahu povolenom platnými záväznými zákonmi je táto webová stránka 
a jej obsah poskytovaný „tak, ako je“, s vylúčením akýchkoľvek záruk akéhokoľvek druhu, či 
už výslovných alebo implicitných, vrátane alebo okrem iného akejkoľvek záruky za informácie, 
údaje, služby spracovania údajov, nepretržitý alebo neustály prístup, akékoľvek záruky 



   

 

 

týkajúce sa dostupnosti, presnosti, užitočnosti alebo obsahu informácií a akejkoľvek záruky 
titulu, neporušenia, obchodovateľnosti alebo vhodnosti na konkrétny účel, a týmto sa zriekame 
všetkých týchto záruk, výslovných a implikovaných. Nezaručujeme, že webová stránka alebo 
služby, obsah, funkcie alebo materiály v nich obsiahnuté budú včasné, bezpečné, neprerušené 
alebo bezchybné, alebo že budú ich chyby odstránené. Neručíme za to, že webová stránka 
bude spĺňať požiadavky používateľov. Žiadne rady, výsledky alebo informácie, či už ústne 
alebo písomné, ktoré ste od nás alebo prostredníctvom webovej stránky získali, nebudú 
vytvárať záruku, ktorá tu nie je výslovne uvedená. 
 
12.2 Nič v týchto podmienkach používania nevylučuje ani neobmedzuje našu zodpovednosť 
za smrť alebo zranenie osôb vyplývajúce z našej nedbanlivosti alebo z nášho podvodu alebo 
podvodného skreslenia, ani z akejkoľvek inej zodpovednosti, ktorú švajčiarske zákony nemôžu 
vylúčiť alebo obmedziť. 
 
12.3 Nebudeme zodpovedať vám a/ani žiadnemu používateľovi za žiadne straty ani škody, či 
už v dôsledku zmluvy, deliktu, nedbanlivosti, porušenia zákonnej povinnosti alebo inak, a bez 
ohľadu na to, či vzniknú, alebo môžu vzniknúť na základe alebo v súvislosti s: použitím alebo 
neschopnosťou používať našu webovú stránku; a/alebo použitím alebo spoľahnutím sa na 
akýkoľvek obsah zobrazený na našej webovej stránke. 
 
12.4 Upozorňujeme, že predovšetkým nebudeme zodpovední za stratu ziskov, predajov, 
obchodov alebo výnosov, prerušenie podnikania, stratu predpokladaných úspor, stratu 
obchodných príležitostí, dobrej vôle alebo reputácie a/alebo za nepriame alebo následné straty 
alebo škody. 
 
12.5 Nebudeme zodpovední za žiadne straty alebo škody spôsobené vírusom, distribuovaným 
útokom odmietnutia služby alebo iným technologicky škodlivým materiálom, ktorý môže 
infikovať vaše počítačové vybavenie, počítačové programy, dáta alebo iný chránený materiál 
v dôsledku vášho používania našich webových stránok alebo ich použitia na vaše sťahovanie 
ľubovoľného obsahu alebo na akýchkoľvek webových stránkach s nimi spojených. 
 
12.6 Na zodpovednosť vzniknutú v dôsledku dodania akýchkoľvek produktov alebo služieb, 
ktoré vám poskytneme, sa budú vzťahovať rôzne obmedzenia a vylúčenia zodpovednosti, 
ktoré budú stanovené v našich obchodných podmienkach. 
  

13. ZÁKAZ NAHRÁVANIA OBSAHU NA VAŠU WEBOVÚ STRÁNKU 

 
13.1 Na našu webovú stránku nesmiete nahrávať obsah ani nadviazať kontakt s inými 
používateľmi našej webovej stránky. Ak nahráte obsah na našu webovú stránku alebo 
kontaktujete iného používateľa našej webovej stránky v rozpore s týmito podmienkami 
používania: 
 

13.1.1 okamžite odstránime všetky vaše príspevky na našej webovej stránke (ak je to 
relevantné); 
13.1.2 budete mať voči nám zodpovednosť a odškodníte nás za akékoľvek porušenie 
týchto podmienok používania. Ak ste spotrebiteľským používateľom, znamená to, že 
budete zodpovední za všetky straty alebo škody, ktoré utrpíme v dôsledku porušenia 
týchto podmienok používania; a 
13.1.3 nebudeme zodpovední voči akejkoľvek tretej strane za obsah alebo presnosť 
akéhokoľvek obsahu zverejneného vami alebo iným používateľom našich webových 
stránok. 

 
13.2 Ak nahráte obsah na našu webovú stránku alebo kontaktujete iného používateľa našej 
webovej stránky, môžeme zverejniť vašu totožnosť akejkoľvek tretej strane, ktorá tvrdí, že 
akýkoľvek obsah, ktorý zverejníte alebo nahráte na našu webovú stránku, predstavuje 



   

 

 

porušenie ich zákonných práv (vrátane, bez práva duševného vlastníctva alebo ich práva na 
súkromie). 
 

14. PRIPOJENIE NA NAŠU WEBOVÚ STRÁNKU 

 
Naše webové stránky nesmú byť vykonštruované na žiadnych iných webových stránkach. Ak 
chcete použiť akýkoľvek obsah na našej webovej stránke, musíte získať náš predchádzajúci 
písomný súhlas. Prosím, kontaktujte nás prostredníctvom https://www.tagheuer.com/contact. 
  

15. VÍRUSY 

 
15.1 Nezaručujeme, že náš web bude bezpečný alebo bez chýb alebo vírusov. 
 
15.2 Vy zodpovedáte za konfiguráciu svojej informačnej technológie, počítačových programov 
a platformy za účelom prístupu na našu webovú stránku. Uistite sa, že používate antivírusový 
softvér. 
 
15.3 Náš web nesmiete zneužívať vedomým zavádzaním vírusov, trójskych koní, červov, 
logických bômb alebo iného škodlivého alebo technologicky škodlivého materiálu. Nesmiete 
útočiť na našu webovú stránku cez odmietnutie služby alebo distribuovaným útokom 
odmietnutia služby. 
 
15.4 Nesmiete sa pokúšať získať neoprávnený prístup na našu webovú stránku, na server, na 
ktorom je naša webová stránka uložená, alebo na akýkoľvek server, počítač alebo databázu 
pripojenú k našej webovej stránke. Porušením tohto ustanovenia sa môžete dopustiť trestného 
činu. Každé takéto porušenie nahlásime príslušným orgánom činným v trestnom konaní a 
budeme s nimi spolupracovať tak, že im prezradíme vašu totožnosť. V prípade takéhoto 
porušenia vaše právo používať našu webovú stránku okamžite zanikne. 
 
  

16. WEBOVÉ ODKAZY TRETEJ STRANY 

 
Ak naša webová stránka obsahuje odkazy na iné webové stránky a zdroje poskytované tretími 
stranami, tieto odkazy sú poskytované iba pre vašu informáciu. Upozorňujeme, že tieto 
webové stránky majú svoje vlastné pravidlá ochrany osobných údajov a podmienky 
používania, ktoré by ste si mali prečítať pred prístupom na webové stránky tretích strán. Nie 
sme zodpovední za obsah týchto webových stránok a nepreberáme žiadnu zodpovednosť za 
akékoľvek straty, ktoré by mohli vzniknúť v dôsledku ich prepojenia. 
 
17. ZMIEŠANÉ  
 
Naše nevykonanie alebo vynútenie ktoréhokoľvek práva alebo ustanovenia podmienok 
používania nebude predstavovať vzdanie sa tohto práva alebo ustanovenia. Ak súd s 
príslušnou jurisdikciou zistí, že ktorékoľvek ustanovenie podmienok používania je neplatné, 
strany sa dohodli, že súd by sa mal usilovať o uskutočnenie zámerov strán, ktoré sú uvedené 
v ustanovení a ďalšie ustanovenia podmienok zostávajú v plnej sile a účinnosti. 
 

18. ROZHODNÉ PRÁVO 

 
18.1 Ak ste spotrebiteľom, upozorňujeme, že tieto podmienky používania sa riadia 
švajčiarskymi zákonmi. Ak ste švajčiarskym spotrebiteľom, my a vy súhlasíte s tým, že výlučnú 
jurisdikciu budú mať súdy Švajčiarska. 
 

https://www.tagheuer.com/contact


   

 

 

18.2 Ak ste podnikateľom, riadia sa tieto podmienky používania (a akékoľvek mimozmluvné 
spory alebo nároky) švajčiarskym právom a vy a my súhlasíme s výlučnou jurisdikciou súdov 
v Neuchâtele (Švajčiarsko). 


