TAG HEUER, PODRUŽNICA LVMH SWISS MANUFACTURES SA
POGOJI DOBAVE IZDELKOV NA SPLETNI STRANI
Ta dokument (skupaj z dokumenti, na katere se sklicujemo) vsebuje informacije o nas in pravne
pogoje ("Pogoji"), po katerih prodajamo katere koli izdelke ("Izdelki") na naši spletni strani
(našem »spletnem mestu"). Ti pogoji veljajo za vsako pogodbo o prodaji izdelkov (“Pogodba«).
Prosimo, pozorno preberite te pogoje in se prepričajte, da jih razumete, preden naročite izdelke
na naši spletni strani.
Z naročilom katerega koli od naših izdelkov potrjujete, da ste stari 18 let ali več in se strinjate, da
vas zavezujejo ti pogoji in drugi dokumenti, navedeni v teh pogojih. Natisnite kopijo teh pogojev
za nadaljnjo uporabo.
Te pogoje občasno spremenimo, kot je določeno v 6. točki. Vsakič, ko naročite izdelke z našega
spletnega mesta, bodo za to naročilo veljali pogoji, ki veljajo takrat.
1. INFORMACIJE O NAS
1.1. Smo TAG HEUER, PODRUŽNICA LVMH SWISS MANUFACTURES SA, podjetje,
registrirano v Neuchâtelu v Švici, Trgovski register podjetij pod številko CHE-481.404.745, s
sedežem na naslovu 6A, ulica Louis-Joseph Chevrolet, 2300 La Chaux- de-Fonds, Švica, ("mi"
ali "mi"). Spletno mesto www.tagheuer.com.
1.2. Upoštevajte, da je TAG Heuer partner z Global-e, družba s sedežem v Švici na naslovu
Treforma AG, Grabenstrasse 25, 6340 Baar, Švica, registrirano pod številko CHE-133.547.375,
ki vam omogoča naročanje v vaši državi, kjer TAG Heuer običajno ne zagotavlja storitev obdelave
in izpolnjevanja naročil.
2. IZDELKI
2.1. Opis izdelkov na naši spletni strani je samo približen, slike izdelkov pa so samo za
ponazoritev. Čeprav se trudimo, da bi bili na naši spletni strani čim bolj natančni v opisu izdelkov
(vključno z, brez omejitev, velikosti, teži, prostornini in dimenzijah izdelkov) in za natančen prikaz
barv, je vsak opis samo približen in ne moremo zagotoviti, da barve, prikazane na naši spletni
strani, natančno odražajo barvo izdelkov.
2.2. Embalaža izdelkov se lahko razlikuje od embalaže, prikazane na slikah na naši spletni strani.
2.3. Vsi izdelki, prikazani na naši spletni strani, so odvisni od razpoložljivosti. Če izdelek, ki ste ga
naročili, ni na voljo, vas bomo po elektronski pošti o tem obvestili v najkrajšem možnem času. Če
izdelek, ki ste ga naročili, ni na voljo, ga ne bomo obdelali.
3. KAKO UPORABLJAMO VAŠE OSEBNE PODATKE
Osebne podatke, ki nam jih posredujete, uporabljamo v skladu z in za namene, določene v našem
pravilniku o zasebnosti, ki je dostopen na https://www.tagheuer.com/privacy-policy.html. Globale lahko tudi obdeluje vaše osebne podatke, kot je podrobneje opisano v njihovi politiki zasebnosti,
ki je dostopna na https://s3.global-e.com/merchantscontent/TagHeuer/LegalDocs/Global-e-

Privacy-Policy_comments-GE-29- 3-2021_Final.pdf. Vzemite si čas in jih preberite, saj vsebujejo
pomembne izraze, ki veljajo za vas.
4. VAŠE PRAVICE KOT POTROŠNIKA
Kot potrošnik imate zakonske pravice v zvezi z izdelki, ki vam jih prodajamo na našem spletnem
mestu in so z napako ali ne, kot je opisano. Nobena določba teh pogojev ne bo vplivala na vaše
zakonske pravice.
5. KAKO JE POGODBA SKLENJENA MED VAMI IN NAMI
5.1. Naš postopek naročila vam omogoča, da preverite in popravite napake, preden nam oddate
svoje naročilo. Vzemite si čas za branje in preverjanje naročila, preden ga oddate. Če nam oddate
naročilo, ki vsebuje napako, se čim prej obrnite na hq.customercare@tagheuer.com ali 41 (0) 32
919 9600, da napako odpravite. Vse napake v naročilu, ki ste ga poslali, bomo poskušali popraviti,
preden bo obdelano, vendar tega ne moremo zagotoviti.
5.2. Po oddaji naročila boste od nas prejeli e-pošto s potrditvijo, da smo prejeli vaše naročilo. To
potrdilo o naročilu ne pomeni, da smo vaše naročilo prejeli. Prejetje vašega naročila bomo potrdili
z e-poštnim sporočilom, ki potrjuje, da so bili izdelki poslani (potrditev odprave). Če sumimo, da
se identiteta, naslov, e-poštni naslov in / ali podatki o plačilu nekoga uporabljajo goljufivo ali na
nedovoljen način, lahko pred sprejemom katerega koli naročila zahtevamo dodatno preverjanje
ali podatke. Pogodba med nami bo sklenjena šele, ko vam bomo poslali potrditev odprave.
5.3. Če vam izdelka ne moremo priskrbeti (na primer, ker tega izdelka ni na zalogi, ni več na voljo
ali zaradi napake v ceni na našem spletnem mestu) ali če sumimo, da je vaše naročilo goljufivo
ali v vaši vlogi kot prodajalec ali prodajalec ali drugače postavljen v slabi veri ali ne za osebno
uporabo, vas bomo o tem obvestili po e-pošti in vašega naročila ne bomo obdelali. Če ste izdelek
že plačali, vam bomo vrnili celoten znesek v najkrajšem možnem času in v vsakem primeru v 14
dneh od našega e-poštnega obvestila.
6. NAŠA PRAVICA DO SPREMEMB TEH POGOJEV
6.1. Te pogoje lahko občasno revidiramo. Pred nakupom vsakega izdelka na našem spletnem
mestu natančno preberite te pogoje.
6.2. Vsakič, ko naročite izdelke pri nas, veljajo takrat veljavni pogoji za pogodbo med vami in
nami.
6.3. Če popravimo te pogoje in ste pri nas že oddali naročilo, spremenjeni pogoji ne bodo veljali
za naročilo, ki ste ga oddali.
7. VRNITEV
7.1. Želimo, da ste s svojim naročilom popolnoma zadovoljni. Če zaradi kakršnih koli razlogov
niste zadovoljni, bomo z veseljem sprejeli vašo vrnitev v 30 dneh od dostave originalnega izdelka
na naše stroške.
7.2. Če želite izdelek vrniti, sledite našemu postopku vračila, ki je vključen v vaš paket in pod to
povezavo za naša čezmejna naročila.
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7.3. Prosimo, upoštevajte: pravica do vračila velja 30 dni od prejema naročila. Poleg tega je treba
vse izdelke vrniti z originalnim potrdilom, v neuporabljenem stanju in v popolnoma novem stanju,
z vsemi originalnimi embalažami za pošiljanje in izdelki, zaščitnimi materiali in nalepkami.
7.4. Vračila ne bomo sprejeli, če ima izdelek znake obrabe ali če je bilo prvotno stanje kakor koli
spremenjeno.
7.5. Prilagojeni izdelki se štejejo za končno prodajo in jih ni mogoče vrniti v zameno ali vračilo.
7.6. Zapestnice ure, ki smo jih prilagodili na vašo zahtevo, smo morali storiti mi ali pooblaščeni
prodajalec TAG Heuer in jih je treba vrniti z vsemi prvotno dobavljenimi povezavami.
7.7. Če ste v zvezi z vašim naročilom plačali uvozne stroške (kot je določeno v oddelku 11 spodaj)
(bodisi s predplačilom ob plačilu bodisi s plačilom po prejemu naročila neposredno pristojnemu
organu), potrjujete, da (i) morate zahtevati povračilo stroškov neposredno od ustreznega organa
v vašem namembnem kraju, (ii) boste izključno odgovorni za zahtevanje takšnih uvoznih dajatev
od ustreznega organa v vašem namembnem kraju in (iii) ne moremo zagotoviti, da bo tak
zahtevek uspešen. Če imate predplačniške uvozne stroške, vam lahko na vašo pisno zahtevo
ustrezno pomagamo pri povračilu takšnih uvoznih dajatev, in v ta namen nam dajete pooblastilo,
da delujemo v vašem imenu, da poskusimo dobiti takšno povračilo za vas (vendar to pooblastilo
ni zagotovilo, da bo tako povračilo uspešno).
8. DOSTAVA
8,1. Strankam ne zaračunavamo pošiljanja in ravnanja. Vse blago običajno pošljemo z zanesljivo
pošto. Glede na državo dostave, po prejemu potrditve pošiljanja počakajte od 3 do 30 koledarskih
dni.
8,2. Za natančne podrobnosti in referenco za sledenje paketom se obrnite na naše e-poštno
sporočilo za potrditev dostave.
8.3. Če prejmete obvestilo o neuspelem poskusu dostave, ste odgovorni, da za zagotovitev
ponovne dostave uporabite podatke, ki ste jih navedli, da se obrnete na dostavno podjetje. Če
ste izbrali način dostave, za katerega ni treba podpisati dostave in nihče ni na voljo za prejem
izdelka, si pridržujemo pravico, da jih pustimo na pragu, v dvorani ali na recepciji.
8.4. Prosimo, upoštevajte, da lahko pride do zamude pri dostavi zaradi carinskih zahtev vaše
države.
8.5. Upoštevajte, da za izdelke morda veljajo lokalne carinske dajatve.
9. NASLOV IN TVEGANJE
9.1. Naslov naročila in lastništvo naročenega izdelka vam posredujemo v trenutku, ko je izdelek
poslan (pod pogojem, da ste v celoti plačali ceno izdelka in stroške dostave ter druge stroške, ki
se plačajo v skladu s temi pogoji, kot je ustrezno).
9.2. Tveganje poškodbe ali izgube izdelka preide na vas ob dostavi vam ali nekomu, ki ste ga vi
določili, da v vašem imenu prevzame ali poseduje izdelek.
10. CENE IZDELKOV IN DOSTAVA
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10.1. Cene izdelkov bodo občasno navedene na našem spletnem mestu. Za informacije o
napakah v cenah na naši spletni strani glejte odstavek 10.3.
10.2. Cene naših izdelkov se lahko občasno spremenijo. Kakršne koli spremembe cene izdelkov
na naši spletni strani ne bodo vplivale na nobeno naročilo izdelkov, ki smo ga potrdili s potrditvijo
odpreme.
10.3. Naše spletno mesto vsebuje številne izdelke. Vedno je mogoče, da kljub našim razumnim
prizadevanjem nekateri izdelki na našem spletnem mestu nimajo pravilne cene. Če je napaka pri
določanju cen očitna in nedvoumna in bi jo lahko razumno prepoznali kot napačno določeno ceno,
vam izdelkov ni treba posredovati po napačni (nižji) ceni. V tem primeru vas bomo obvestili o tej
napaki in vam dali možnost nadaljevanja nakupa izdelka po pravilni ceni ali preklica naročila.
Naročila ne bomo obdelali, dokler ne dobimo vaših navodil. Če vas ne bomo mogli kontaktirati z
uporabo kontaktnih podatkov, ki ste jih navedli med postopkom naročila, bomo naročilo
obravnavali kot preklicano in vas o tem pisno obvestili.
11. DAVEK, STROŠKI DOSTAVE IN UVOZNI STROŠKI
11.1. Izdelek kupite v lokalni valuti in po ceni, ki običajno vključuje vse veljavne davke od prodaje
(kot je davek na dodano vrednost), ter morebitne mednarodne stroške dostave in pristojbine
(„Stroški dostave") in, če je primerno in na voljo za predplačilo, morebitne uvozne dajatve, tarife
in podobne takse, ki jih lahko uvede namembni kraj dostave ("Uvozne dajatve«). Brez
predhodnega obvestila in občasno bi se lahko stroški dostave in / ali uvozni stroški pokrili, delno
ali v celoti. Spletno mesto bo zagotovilo podrobnosti o takšnih ponudbah, preden zaključite in
oddate naročilo.
11.2. Za nekatere namembne kraje dostave in / ali izdelke vam lahko ponudijo možnost
predplačila ustreznih uvoznih stroškov, ki bodo nato izračunani in dodani ali vključeni v končno
ceno, ko oddate naročilo. V nekaterih primerih cena izdelka morda že vključuje uvozne stroške.
11.3. V primeru, da vam je na voljo možnost predplačila veljavnih uvoznih stroškov in se odločite
za takšno uvozno plačilo ali če so uvozni stroški že vključeni v ceno izdelka, bo vaša končna cena
v celoti zagotovljena , dejanski uvozni stroški pa bodo v vašem imenu plačani pristojnim organom,
kot jih določi vaš kraj dostave ob uvozu vašega naročila.
11.4. Naš partner Global-e lahko sklene pogodbo z lokalnim licenciranim carinskim posrednikom
v namembnem kraju. Strinjanje s temi pogoji služi pooblastilu ustreznega carinskega posrednika,
da deluje kot vaš zastopnik pri: (i) izvajanju transakcij z lokalnim pristojnim organom, (ii) da v
vašem imenu izpolni, predloži in izvrši povezane dokumente v zvezi z uvozom izdelkov po vašem
naročilu, (iii) olajša plačilo veljavnih uvoznih dajatev; in (iv) če je primerno, nam ta izdelek vrne (v
skladu s temi pogoji). Vendar se zavedate, da boste v primeru vračila izdelka vi (in ne mi, Globale ali kdorkoli v njihovem imenu) v celoti odgovorni za zahtevanje takšnih uvoznih dajatev od
ustreznega davčnega organa, kolikor je to mogoče , in niti Global-e niti mi ne bomo odgovorni za
takšne zahtevke.
11.5. Lahko se odločite, da pri plačilu ne plačate vnaprej uvoznih stroškov, ali možnost predplačila
uvoznih stroškov morda ni na voljo za vaš kraj dostave ali izdelek. V takih primerih (tj. kadar
predplačilo ne velja): (i) morda znesek uvoznih dajatev, prikazan pod možnostjo predplačila na
blagajni, ne odraža dejanskih uvoznih dajatev, ki jih morate plačati, kot je določil ustrezni organ
ciljne države dostave, ki je lahko večji ali manjši od take ocene ; (ii) boste v celoti odgovorni za
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plačilo vseh veljavnih uvoznih dajatev neposredno ustreznemu organu (in za njihovo povračilo v
primeru preklica ali vrnitve izdelkov, v obsegu, ki je dovoljen v teh pogojih), kot določajo organi
namembnega kraja dostave in niti Global-e niti mi ne bomo imeli nobene odgovornosti v zvezi s
prej omenjenim. Poleg tega, če ne plačate uvoznih dajatev brez razumnega razloga, zaradi
katerih odgovornost pade na nas, Global-e ali prevoznika, se lahko strošek za uvozne dajatve
odšteje od vsakega povračila ali drugih zneskov, ki jih lahko zahtevate, v obsegu, ki je dovoljen v
skladu z veljavno zakonodajo.
11.6. Če ste se odločili, da ne boste vnaprej plačali uvoznih stroškov ali če niste plačali uvoznih
dajatev ali če izdelkov niste prejeli drugače kot v skladu s postopkom vračila v skladu s temi
pogoji, bo v vsakem primeru izdelek vrnjen ali ga bo treba vrniti, potem boste morda odgovorni
za povratne stroške dostave in vam ne bomo povrnili stroškov dostave, ki ste jih plačali za
dostavo do vas. Prav tako vam lahko zaračunamo dodatne neposredne ali posredne stroške, ki
so posledica omenjene napake ali zavrnitve, v obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja. Če
je to v skladu s temi pogoji, vam lahko povrnemo stroške izdelkov in povrnemo stroške, ne pa tudi
uvoznih stroškov, ki jih lahko (ali pa ne) povrne ustrezni organ.
12. PLAČILO
12.1. Vse cene na naši spletni strani so v lokalnih valutah.
12.2. Izdelke lahko plačate samo z debetno kartico ali kreditno kartico ali katerim koli drugim
plačilnim sredstvom, ki je za nas sprejemljiv. Strinjate se, da boste v celoti plačali cene za vse
nakupe, ki jih opravite s kreditno ali debetno kartico sočasno z vašim spletnim naročilom ali z
drugimi za nas sprejemljivimi plačilnimi sredstvi. Razpoložljivost takšnih plačilnih sredstev je
odvisna od vaše geografske lokacije. Plačilo izdelkov je vnaprej.
12.3. Potrjujete in se strinjate, da: (i) vam bo Global-e ali eden od njegovih tretjih plačilnih
obdelovalcev zaračunal ("Obdelovalci plačil") s plačilnim sredstvom, ki ste ga izbrali za svoje
naročilo in drugimi zneski, ki jih je treba plačati v skladu s temi pogoji, ki bi lahko zapadli v zvezi
z naročilom; (ii) navedli boste veljavne in aktualne podatke o sebi; (iii) bomo lahko uporabili orodja,
programsko opremo ali storitve obdelovalcev plačil za obdelavo transakcij v našem imenu; in (iv)
vam bomo morda zaračunali dodatne provizije (kot so provizija za tujo transakcijo ali čezmejna
provizija) ali stroške, ki jih naloži vaša banka ali izdajatelj kreditne / debetne kartice , in ker to niso
naše dajatve ali provizije, nad njimi nimamo nadzora niti nimamo nobenega načina za zmanjšanje
takšnih dajatev ali nadomestil, saj je to povsem odvisno od razmerja in komercialnih pogojev med
vami in vašo banko oz. izdajateljem kreditne / debetne kartice in tudi nikakor ne moremo vnaprej
vedeti, ali vam bodo zaračunani takšni stroški ali provizije, saj ima vsaka banka in izdajatelj
kreditne / debetne kartice svojo politiko, naša zaveza pa je dobiti znesek, določen na blagajna v
vaši lokalni valuti.
12.4. Glede na vašo lokacijo se lahko plačilo preusmeri prek podružnice Global-e (tj. Global-e
Australia Pty Ltd.).
12.5. Če plačilno sredstvo, ki ste ga izbrali na blagajni, podpira mehanizem za avtorizacijo (npr.
večina kreditnih / debetnih kartic), bo ob oddaji naročila odobren samo ustrezen znesek.
Zaračunali vam bomo šele po tem, ko vam je bil izdelek poslan, razen če je naročilo „prednaročilo“
ali podobna vrsta naročila, v tem primeru vas je mogoče bremeniti še preden je bil izdelek
odposlan, odvisno od podrobnosti o prednaročenem izdelku. Če izbrano plačilno sredstvo ne
podpira avtorizacijskega mehanizma, bo bremenitev takoj po oddaji naročila (ali takega drugega
časovnega okvira, ki ga določi določeno plačilno sredstvo, ki ste ga uporabili, če je primerno).

5

Upoštevajte, da vam bomo zaračunali celoten znesek naročila, tudi če je naročilo odposlano po
delih. Kadar je PayPal / PayPal Express na voljo kot plačilno sredstvo, se lahko celoten znesek
nakupa vzame takoj po oddaji naročila. Predplačilo ne bo vplivalo na vaše zakonske pravice po
teh pogojih (vključno na primer s pravico do povračila).
12.6. Samo v nekaterih jurisdikcijah se vam lahko ponudi možnost nakupa blaga z uporabo rešitve
"Klarna" kot plačilnega sredstva. Pogoji, ki bodo veljali za plačilo z računom pri Klarni, so na voljo
na https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/EID/en_de/invoice?fee=0, pri čemer je
treba omeniti, da nemščina (ne angleščina) je vodilni in zavezujoč jezik takšnih pogojev.
Upravičenost do uporabe načina plačila z izdajo računov Klarna bo po lastni presoji določila
Klarna in ne prevzemamo nobene odgovornosti v zvezi z vašo uporabo Klarne kot plačilnega
sredstva. Kadar se odločite za nakup izdelka s plačilom po računu z družbo Klarna, boste svoje
osebne podatke delili s podjetjem Klarna in pogoji Politika zasebnosti podjetja Klarna velja za
njihove uporabe vaših osebnih podatkov.
12.7. Za nekatere izdelke, ki jih kupite na naši spletni strani, lahko veljajo dodatni pogoji, ki so
vam predstavljeni ob takem nakupu.
12.8. Če do datuma zapadlosti plačila ne izvedete plačila do nas, lahko:
(a) nemudoma prekinemo pogodbo med nami. Pisno vas bomo kontaktirali, da vas
obvestimo, da je pogodba prekinjena; in
(b) občasno vam zaračunamo zamudne obresti po stopnji 3% na leto nad osnovno
posojilno obrestno mero naše banke. Te obresti se bodo obračunavale dnevno od datuma
zapadlosti do datuma dejanskega plačila zapadlega zneska, bodisi pred sodbo bodisi po
njej. Plačati nam morate obresti skupaj z morebitnim zapadlim zneskom.
12.9. Če izpodbijate kakršno koli plačilo, ki ste ga izvedli v dobri veri, se obrnite na nas, da nas
obvestite, katero plačilo izpodbijate. Klavzula 12.8 (b) ne velja v času spora.
13. NAŠA ODGOVORNOST DO VAS KOT POTROŠNIKA
13.1. Če teh pogojev ne bi upoštevali, bomo odgovorni za škodo, ki ste jo utrpeli in je predvidljiv
rezultat kršitve teh pogojev, vendar nismo odgovorni za kakršno koli izgubo ali škodo, ki ni
predvidljiva.
13.2. Izdelke dobavljamo samo za domačo in zasebno uporabo. Strinjate se, da izdelka ne boste
uporabljali v komercialne, poslovne ali ponovne prodajne namene in do vas ne odgovarjamo za
izgubo dobička, izgubo posla, prekinitev poslovanja ali izgubo poslovne priložnosti.
13.3. V nobenem primeru, vključno z, vendar ne omejeno na malomarnost, ne bomo nobena od
povezanih družb ali kateri koli njihovi direktorji, uradniki, zaposleni, delničarji, zastopniki ali
ponudniki vsebin ali storitev (skupaj:zaščitene entitete") Odgovarja za posredno, posebno,
naključno, posledično, zgledno ali kazensko škodo, ki izhaja iz izdelkov ali je neposredno ali
posredno povezana z njimi.
13.4. V nobenem primeru celotna skupna odgovornost zaščitenih subjektov do vas za vso škodo,
izgubo in vzroke dejanj (bodisi pogodbeno ali odškodninsko, vključno, vendar ne omejeno na
malomarnost ali kako drugače), ki izhaja iz teh pogojev ali katerega koli naročenega izdelka prek
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našega spletnega mesta v celoti presegajo znesek, ki ste ga plačali za nakup izdelkov prek
našega spletnega mesta, razen kot je določeno v oddelku 13.5.
13.5. Na noben način ne izključujemo ali omejujemo odgovornosti za:
(a) smrt ali telesno poškodbo, ki je posledica naše malomarnosti;
(b) goljufije ali lažne predstavitve;
(c) katero koli zadevo, ki po zakonu ne sme biti omejena ali izključena.
14. DOGODKI ZUNAJ NAŠEGA NADZORA
14.1. Ne bomo odgovorni za kakršno koli neizpolnitev ali zamudo pri izpolnjevanju katere koli
naše obveznosti iz pogodbe, ki je posledica dejanja ali dogodka, ki je zunaj našega razumnega
nadzora ("Dogodek zunaj našega nadzora«).
14.2. Če se zgodi dogodek zunaj našega nadzora, ki vpliva na izpolnjevanje naših obveznosti po
pogodbi:
(a) bomo čim prej vzpostavili stik z vami in vas obvestili; in
(b) naše pogodbene obveznosti bodo začasno ustavljene in čas za izpolnitev naših
obveznosti podaljšan za čas dogodka zunaj našega nadzora. Kadar dogodek zunaj
našega nadzora vpliva na našo dostavo izdelkov se bomo po zaključku dogodka zunaj
našega nadzora dogovorili z vami za nov datum dostave.
15. ODPOVED GARANCIJE
15.1. V največji možni meri, ki jo dovoljuje zakon, zavračamo vsa izrecna ali implicitna jamstva ali
izjave v zvezi z vsemi izdelki, naročenimi ali zagotovljenimi prek spletnega mesta, in se s tem
odrekamo, s tem pa se odpovedujete vsem in vsem garancijam in navedbam, navedenim v
literaturi o izdelkih, pogostim vprašanjem glede dokumentov in drugače na spletnem mestu ali v
korespondenci z nami ali našimi zastopniki.
15.2. V največji možni meri, ki jo dovoljuje zakon, izdelke, ki jih naročimo ali ponudimo prek
spletnega mesta, zagotavljamo "takšni, kot so", pod pogojem, da zgornja izjava o omejitvi
odgovornosti ne velja v obsegu, če sploh, katere koli garancije za izdelek, ki ga ponujamo mi, ali
veljavni proizvajalec izdelka, ki je vsebovan v paketu, ki vam ga je dostavil, kot je posebej opisano
na spletnem mestu ali drugače določeno v pogodbi, ki je bila sklenjena posebej med vami in nami
ali našim dajalcem licence ali dobaviteljem.

16. KAKO DO NAS KONTAKT IN KOMUNIKACIJE MED NAMI
16.1. Ko se v teh pogojih sklicujemo na »pisno«, bo to vključevalo e-pošto.
16.2. Iz katerega koli razloga nas lahko kontaktirate na naslednji način:
(a)
E-pošta hq.customercare@tagheuer.com;
(b) Telefon na številki 41 (0) 32 919 9600.
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16.3. Če se bomo morali obrniti na vas ali vas pisno obvestiti, bomo to storili po e-pošti ali po
predplačniški pošti na naslov, ki nam ga navedete v naročilu.
17. DRUGI POMEMBNI POGOJI
17.1. Svoje pravice in obveznosti po pogodbi lahko prenesemo na drugo organizacijo, vendar to
ne bo vplivalo na vaše pravice ali obveznosti iz teh pogojev.
17.2. Svoje pravice ali svoje obveznosti iz teh pogojev lahko prenesete na drugo osebo samo, če
se pisno dogovorimo.
17.3. Ta pogodba je sklenjena med vami in nami. Razen kot je izrecno določeno v tej klavzuli,
nobena oseba, ki ni pogodbenica te pogodbe, nima nobenih pravic za uveljavljanje njenih
pogojev. Pravice strank do odpovedi, razveljavitve ali privolitve kakršnih koli sprememb, odpovedi
ali poravnave po tej pogodbi niso pogojene s soglasjem katere koli druge osebe.
17.4. Vsak odstavek teh pogojev deluje ločeno. Če katero koli sodišče ali pristojni organ odloči,
da je kateri koli od njih nezakonit ali neizvršljiv, ostanejo preostali odstavki v polni veljavi.
17.5. Če ne bomo vztrajali, da izpolnjujete katero koli svojo obveznost v skladu s temi pogoji, ali
če ne uveljavljamo svojih pravic do vas ali če bomo s tem odlašali, to ne pomeni, da smo se
odpovedali svojim pravicam in ne pomeni, da vam teh obveznosti ni treba izpolnjevati. Če se
odpovemo vaši privzeti obveznosti, bomo to storili le pisno in kakršna koli pisna opustitev ne
pomeni, da se bomo samodejno odpovedali kakršni koli poznejši privzeti obveznosti.
17.6. Te pogoje ureja švicarska zakonodaja. To pomeni, da bo pogodba o nakupu izdelkov prek
našega spletnega mesta in morebitne spore ali zahtevke, ki izhajajo iz pogodbe ali so v zvezi z
njo (vključno z nepogodbenimi spori ali zahtevki), urejala švicarska zakonodaja. Strinjamo se da
bodo za spore izključno pristojna švicarska sodišča.

8

