
   

 

 

 
TAG HEUER, PODRUŽNICA LVMH SWISS MANUFACTURES SA  

POGOJI UPORABE SPLETNEGA MESTA 

Ti pogoji uporabe („Pogoji uporabe") skupaj z dokumenti, navedenimi v njih, veljajo za vso 
uporabo našega spletnega mesta www.tagheuer.com („Spletna stran"), vključno z, vendar 
ne omejeno na dostop, brskanje ali registracijo za uporabo našega spletnega mesta. Ti pogoji 
uporabe vsebujejo informacije o nas in pogoje, pod katerimi lahko uporabljate našo spletno 
stran.   

 
Prosimo, pozorno preberite te pogoje uporabe in se prepričajte, da jih razumete, preden 
začnete uporabljati našo spletno stran. Priporočamo, da za nadaljnjo uporabo natisnete kopijo 
teh pogojev uporabe. 

 
Z uporabo našega spletnega mesta potrjujete, da sprejemate te pogoje uporabe in da jih boste 
upoštevali. Če se ne strinjate s temi pogoji uporabe, ne smete uporabljati našega spletnega 
mesta. 
  

1. DRUGI VELJAVNI POGOJI 

 
Ti pogoji uporabe se nanašajo na našo politiko zasebnosti, ki velja tudi za vašo uporabo 
našega spletnega mesta. Naša politika zasebnosti vsebuje informacije o tem, kako 
uporabljamo vaše osebne podatke. Če izdelke kupujete na naši spletni strani, bodo za prodajo 
izdelkov veljali naši pogoji. Vzemite si čas, da jih preberete, saj vsebujejo pomembne izraze, 
ki se lahko nanašajo na vas. 
  

2. INFORMACIJE O NAS 
 
To spletno mesto upravlja TAG Heuer, podružnica LVMH Swiss Manufacturing SA, registrirana 
v Neuchâtelu v Švici, Trgovinski register podjetij pod številko CHE-481.404.745, s sedežem 
na naslovu 6A, ulica Louis-Joseph Chevrolet, 2300 La Chaux-de-Fonds, Švica.  
 

3. NAŠA PRAVICA DO SPREMEMB TEH POGOJEV UPORABE 
 
Te pogoje uporabe lahko kadar koli spremenimo s spremembo te strani. Občasno preverite to 
stran, da se prepričate, da ste seznanjeni z vsemi spremembami, ki smo jih naredili, saj so za 
vas zavezujoče. Vaša nadaljnja uporaba spletnega mesta po objavi kakršnih koli sprememb 
se bo štela za sprejem takšnih sprememb. 
  

4. SPREMEMBE NA NAŠI SPLETNI STRANI 

 
4.1 Naše spletno mesto lahko občasno posodobimo in vsebino kadar koli spremenimo. Vendar 
upoštevajte, da je vsebina na naši spletni strani morda zastarela in je nismo dolžni posodobiti. 
 
4.2 Ne jamčimo, da na naši spletni strani ali kateri koli vsebini na njej ne bo napak ali 
pomanjkljivosti. 
  

5. DOSTOP DO NAŠE SPLETNE STRANI 

 
5.1 Naše spletno mesto je na voljo brezplačno. 
 



   

 

 

5.2 Ne jamčimo, da bo naše spletno mesto ali katera koli vsebina na njem vedno na voljo ali 
nemoteno. Dostop do našega spletnega mesta je začasno dovoljen. Brez predhodnega 
obvestila lahko začasno ustavimo, umaknemo, ukinemo ali spremenimo v celoti ali delno naše 
spletno mesto. Ne odgovarjamo vam, če zaradi kakršnega koli razloga naša spletna stran ni  
kadar koli na voljo. 
 
5.3 Odgovorni ste za vse potrebne ukrepe za dostop do našega spletnega mesta. 
 
5.4 Odgovorni ste tudi za to, da so vse osebe, ki dostopajo do našega spletnega mesta prek 
vaše internetne povezave, seznanjene s temi pogoji uporabe in drugimi veljavnimi pogoji in 
določili ter da jih spoštujejo. 
  

6. VAŠ RAČUN IN GESLO 

 
6.1 Lahko se registrirate za račun na naši spletni strani. Če vam pri registraciji računa kot del 
naših varnostnih postopkov zagotovimo uporabniško identifikacijsko kodo, geslo ali kateri koli 
drug podatek, morate te podatke obravnavati kot zaupne. Ne smete jih razkriti nobeni tretji 
osebi. 
 
6.2 Imamo pravico, da kadar koli onemogočimo katero koli identifikacijsko kodo uporabnika ali 
geslo, ne glede na to, ali ste ga izbrali ali smo ga dodelili mi, če po našem razumnem mnenju 
niste izpolnili nobene določbe teh pogojev uporabe. 
 
6.3 Če veste ali sumite, da še kdo razen vas pozna vašo uporabniško identifikacijsko kodo ali 
geslo, nas takoj kontaktirajte na https://www.tagheuer.com/contact. 
 
6.4 Informacije, ki ste nam jih posredovali, lahko uporabimo za stik z vami glede izdelkov ali 
storitev, za katere menimo, da bi vas lahko zanimale. Za dodatne informacije si oglejte našo 
Politiko zasebnosti, ki je na voljo tukaj https://www.tagheuer.com/en/legal/privacy-policy. 
  

7. PRAVICA DO INTELEKTUALNE LASTNINE 

 
7.1 TAG Heuer in / ali njegovi dajalci licenc so lastniki vseh pravic, naslovov in deležev na 
spletnem mestu in na njem, vključno z vsemi besedili, grafikami, fotografijami, zvokom, 
videom, logotipi, umetniškimi deli, podatki, računalniško kodo in drugimi materiali, ki jih vsebuje 
ali prikazuje spletno mesto (»vsebina«) ter videz in izgled ter oblikovanje spletnega mesta in 
organizacija vsebine na spletnem mestu, vključno z avtorskimi pravicami, blagovnimi 
znamkami (kot so opredeljene spodaj), patentnimi pravicami in drugimi lastninskimi pravicami 
in lastniškimi pravicami na njih. Vaša uporaba spletnega mesta vam ne podeljuje lastništva 
nobene vsebine na spletnem mestu. Ta dela so zaščitena z zakoni in pogodbami o avtorskih 
pravicah po vsem svetu. Vse take pravice so pridržane. V skladu s temi pogoji uporabe vam 
TAG Heuer podeli omejeno, preklicujočo, nelicencirano in neprenosljivo licenco za uporabo 
spletnega mesta in materialov, ki jih vsebuje, samo za vašo osebno, domačo in zasebno 
uporabo. 
 
7.2 Natisnete lahko en izvod in prenesete izvlečke vseh strani z našega spletnega mesta za 
vašo osebno uporabo, druge osebe v vaši organizaciji pa lahko opozorite na vsebino, 
objavljeno na naši spletni strani. 
 
7.3 Papirja ali digitalnih kopij materialov, ki ste jih natisnili ali na kakršen koli način prenesli, ne 
smete spreminjati in ne uporabljajte nobenih ilustracij, fotografij, video ali zvočnih zaporedij ali 
katere koli grafike ločeno od kakršnega koli spremnega besedila. 
 

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


   

 

 

7.4 Nobenega dela vsebine na naši spletni strani ne smete uporabljati v komercialne namene, 
ne da bi za to dobili posebno licenco od nas ali naših dajalcev licence. 
 
7.5 Če natisnete, kopirate ali prenesete kateri koli del našega spletnega mesta, ki krši te 
pogoje uporabe, bo vaša pravica do uporabe našega spletnega mesta takoj prenehala in po 
naši želji morate vrniti ali uničiti vse kopije materialov, ki ste jih naredili. 
 
 8. Blagovne znamke 
 
8.1 TAG Heuer je lastnik neregistriranih in registriranih blagovnih znamk v različnih jurisdikcijah 
po vsem svetu. Kot primer so "TAG HEUER", "Heuer" in logotip TAG Heuer švicarske 
registrirane blagovne znamke LVMH Swiss Manufacturing SA. Na splošno so blagovne 
znamke, logotipi, storitvene znamke in trgovska imena (posamezno "blagovna znamka" in 
skupaj "blagovne znamke"), prikazane na spletnem mestu ali v vsebini, ki je na voljo prek 
spletnega mesta, registrirane in neregistrirane blagovne znamke TAG Heuer in drugih ter se 
ne sme uporabljati, če lastnik blagovne znamke tega ne odobri. 
 
8.2 Vse blagovne znamke, ki niso v naši lasti in se pojavijo na spletnem mestu ali na ali prek 
storitev spletnega mesta, če obstajajo, so last njihovega lastnika blagovne znamke. Nič, kar je 
na spletnem mestu, se ne sme razlagati kot podelitev kakršne koli licence ali pravice do 
uporabe katere koli blagovne znamke, prikazane na spletnem mestu, brez našega pisnega 
dovoljenja ali dovoljenja lastnika blagovne znamke tretje osebe. Vaša zloraba blagovnih 
znamk, prikazanih na spletnem mestu, je strogo prepovedana. 
 

9. PREPOVEDANA AKTIVNOST KUPCEV 
 
9.1 Razen če to ni izrecno dovoljeno v teh Pogojih uporabe ali z našim pisnim soglasjem, ne 
smete kopirati, razmnoževati, distribuirati, objavljati, vnašati v bazo podatkov, prikazovati, 
izvajati, spreminjati, ustvarjati izpeljanih del iz, prenašati, prodajati ali kakor koli izkoriščati 
vsebine te spletne strani. Strinjate se, da našega spletnega mesta ne boste uporabljali v 
komercialne ali poslovne namene. 
 
9.2 Ne smete: (i) se ukvarjajo s pajkanjem, "strganjem zaslona", "strganjem zbirke podatkov", 
zbiranjem e-poštnih naslovov, brezžičnih naslovov ali drugih kontaktnih ali osebnih podatkov 
ali kakršnimi koli drugimi samodejnimi sredstvi za dostop, prijavo ali registracijo na spletnem 
mestu ali za katere koli storitve ali funkcije, ki se ponujajo na spletnem mestu ali prek njega, 
ali pridobivanje seznamov uporabnikov ali pridobivanje ali dostop do drugih informacij ali 
funkcij na spletnem mestu ali prek njega ali za storitve, ki se ponujajo na spletnem mestu ali 
prek njega, vključno z vsemi informacijami, ki ostanejo na spletnem mestu ali prek njega na 
katerem koli strežniku ali zbirki podatkov, povezanih s spletnim mestom, ali na kakršnih koli 
storitvah, ponujenih na spletnem mestu ali prek njega; (ii) pridobiti ali poskusiti pridobiti 
nepooblaščen dostop do računalniških sistemov, materialov, informacij ali kakršnih koli 
storitev, ki so na voljo na ali prek spletnega mesta na kakršen koli način; (iii) na kakršen koli 
način uporabljati spletno mesto ali storitve, ki so na voljo na spletnem mestu ali prek njega, z 
namenom, da bi prekinili, poškodovali, onemogočili, preobremenili, poslabšali spletno mesto 
ali takšne storitve ali ovirali uporabo in uživanje spletnega mesta katere koli druge strani 
vključno z, brez omejitev, pošiljanjem množičnih neželenih sporočil ali "preplavljanjem" 
strežnikov z zahtevami; (iv) uporabljati spletnega mesta ali storitve ali funkcije spletnega mesta 
v nasprotju z našo ali katero koli tretjo intelektualno lastnino ali drugimi lastniškimi ali 
zakonskimi pravicami; ali (v) uporabljati spletnega mesta ali storitve spletnega mesta v 
nasprotju z veljavno zakonodajo. 
 
9.3 Nadalje se strinjate, da ne smete poskušati (ali spodbujati ali podpirati poskusov drugih), 
da bi se izognili, spremenili, dešifrirali ali kako drugače spremenili ali posegali v spletno mesto 
in njegovo vsebino ali jih nepooblaščeno uporabljali. Ne smete pridobiti ali poskušati pridobiti 



   

 

 

nobenega materiala ali informacij na kakršen koli način, ki ni namerno javno dostopen ali 
predviden prek spletnega mesta. 
 
  

10. VAŠE PRIPOMBE IN POVRATNE INFORMACIJE 

 
10.1 Pozdravljamo vaše predloge, povratne informacije, ideje in druge pripombe (»predloženi 
materiali«) o spletnem mestu, njegovi vsebini in naših izdelkih. Vendar z oddajo ali pošiljanjem 
oddanega gradiva nam: (i) zastopate in jamčite, da so predloženi materiali izvirni, da nobena 
druga stranka nima nobenih pravic do njih in da takšni predloženi materiali ali njihova uporaba 
s strani TAG Heuer ne krši pravic tretjih oseb in da imajo kakršne koli "moralne pravice" v 
predloženih materialih in (ii) da nam in našim povezanim podjetjem dodelite brezplačno, 
neomejeno, svetovno, trajno, nepreklicno, ne izključno in v celoti prenosljivo, dodeljeno in 
podlicenčno pravico in licenco za uporabo, kopiranje, razmnoževanje, spreminjanje, 
prilagajanje, objavljanje, prevajanje, ustvarjanje izvedenih del, distribuiranje, izvajanje, 
prikazovanje, izdelovanje, prodajanje in izvažanje takšnega materiala (v celoti ali delno) in / ali 
vključevanje v druga dela v kakršni koli obliki, medije ali tehnologije, ki so znane zdaj ali ki 
bodo pozneje razvite. 
 
10.2 Ne moremo biti odgovorni za vzdrževanje kakršnega koli oddanega gradiva, ki nam ga 
posredujete, in lahko kadar koli izbrišemo ali uničimo kakršno koli predloženo gradivo. Vsa 
predložena gradiva se bodo štela za zaupna ali tajna in jih bomo lahko uporabljali na kakršen 
koli način v skladu s temi pogoji uporabe in politiko zasebnosti spletnega mesta. 

 

11. BREZ ZANESLJIVOSTI 

 
11.1 Vsebina na naši spletni strani je na voljo le za splošne informacije. Ni namenjena za 
nasvete, na katere bi se lahko zanašali. Pred izvajanjem kakršnih koli dejanj na podlagi 
vsebine na našem spletnem mestu se morate posvetovati s strokovnjaki. 
 
11.2 Čeprav si razumno prizadevamo za posodobitev informacij na naši spletni strani, ne 
jamčimo, ne zagotavljamo ali izrecno ali implicitno jamčimo, da je vsebina na naši spletni strani 
natančna, popolna ali posodobljena. Prav tako poskušamo natančno prikazati barve izdelkov, 
ki jih vidite na spletnem mestu. Vendar ne moremo zagotoviti, da bodo barve, ki jih vidite na 
vaši napravi, točne. 
  

12. ODPOVED GARANCIJE IN OMEJITEV ODGOVORNOSTI 

 
12.1 V največji možni meri, ki jo dovoljujejo veljavni obvezni zakoni, je to spletno mesto in 
njegova vsebina zagotovljena "takšna, kot je", brez kakršnih koli jamstev, bodisi izrecnih bodisi 
implicitnih, vključno z, brez omejitev, kakršno koli garancijo za informacije, podatke, storitve 
obdelave podatkov, uptime ali nemoten dostop, kakršna koli jamstva v zvezi z razpoložljivostjo, 
natančnostjo, uporabnostjo ali vsebino informacij in kakršna koli jamstva glede naslova, 
nekršitve, prodajanosti ali primernosti za določen namen in s tem zavračamo kakršne koli 
takšne garancije, izrecne in implicitne . Ne jamčimo, da bo spletno mesto ali na njem 
vsebovane storitve, vsebina, funkcije ali gradivo pravočasno, varno, nemoteno ali brez napak 
ali da bodo napake odpravljene. Ne jamčimo, da bo spletno mesto izpolnjevalo uporabniške 
zahteve. Noben nasvet, rezultat ali informacija, bodisi ustna ali pisna, ki ste jo dobili od nas ali 
prek spletnega mesta, ne bo povzročil nobene garancije, ki v tej izjavi ni izrecno navedena. 
 
12.2 Nobena določba teh pogojev uporabe ne izključuje ali omejuje naše odgovornosti za smrt 
ali telesne poškodbe, ki nastanejo zaradi naše malomarnosti, goljufije ali lažnega zavajanja ali 
katere koli druge odgovornosti, ki je švicarska zakonodaja ne sme izključiti ali omejiti. 
 



   

 

 

12.3 Ne odgovarjamo vam in / ali nobenemu uporabniku za kakršno koli izgubo ali škodo, 
bodisi s pogodbo, delikti, malomarnostjo, kršitvijo zakonske dolžnosti ali kako drugače in kakor 
koli nastanejo, tudi če je to predvidljivo, ki izhajajo iz ali v povezavi z: uporabo ali nezmožnostjo 
uporabe našega spletnega mesta; in / ali uporabe katere koli vsebine, prikazane na naši spletni 
strani, ali zanašanje nanjo. 
 
12.4 Upoštevajte, da ne bomo odgovorni za izgubo dobička, prodajo, poslovanje ali prihodke, 
prekinitev poslovanja, izgubo predvidenih prihrankov, izgubo poslovne priložnosti, dobrega 
imena ali ugleda in / ali kakršno koli posredno ali posledično izgubo ali škodo. 
 
12.5 Ne bomo odgovorni za kakršno koli izgubo ali škodo, ki jo povzroči virus, porazdeljeni 
napad na zavrnitev storitve ali drug tehnološko škodljiv material, ki lahko okuži vašo 
računalniško opremo, računalniške programe, podatke ali drugo lastniško gradivo zaradi vaše 
uporabe naše spletne strani ali za prenos katere koli vsebine na njem ali na katero koli spletno 
mesto, povezano z njim. 
 
12.6 Različne omejitve in izključitve odgovornosti bodo veljale za odgovornost, ki nastane kot 
posledica dobave kakršnih koli izdelkov ali storitev, ki vam jih bomo določili v naših pogojih in 
določilih. 
  

13. PREPOVED PRENOSA VSEBINE NA NAŠO SPLETNO STRAN 

 
13.1 Vsebine ne smete naložiti na našo spletno stran ali vzpostaviti stika z drugimi uporabniki 
našega spletnega mesta. Če naložite vsebino na naše spletno mesto ali se obrnete na drugega 
uporabnika našega spletnega mesta v nasprotju s temi pogoji uporabe: 
 

13.1.1 bomo takoj odstranili vse objave, ki jih objavite na naši spletni strani (če je 
primerno); 
13.1.2 boste odgovorni in nam boste morali povrniti škodo za kakršno koli kršitev teh 
pogojev uporabe. Če ste potrošniški uporabnik, to pomeni, da ste odgovorni za kakršno 
koli izgubo ali škodo, ki smo jo utrpeli zaradi kršitve teh pogojev uporabe; in 
13.1.3 za vsebino ali natančnost katere koli vsebine, ki ste jo objavili vi ali kateri koli 
drug uporabnik našega spletnega mesta, ne bomo odgovorni ali odgovorni tretjim 
osebam. 

 
13.2 Če naložite vsebino na naše spletno mesto ali se obrnete na drugega uporabnika našega 
spletnega mesta, lahko vašo identiteto razkrijemo tretji osebi, ki trdi, da kakršna koli vsebina, 
ki ste jo objavili ali naložili na našo spletno stran, pomeni kršitev njihovih zakonskih pravic 
(vključno, brez omejitev , pravice intelektualne lastnine ali njihova pravica do zasebnosti). 
 

14. POVEZAVA DO NAŠE SPLETNE STRANI 

 
Naše spletno mesto ne sme biti postavljeno na nobeno drugo spletno mesto. Če želite vsebino 
na naši spletni strani uporabiti na kakršen koli način, morate predhodno pridobiti pisno 
soglasje. Prosimo, kontaktirajte nas prek https://www.tagheuer.com/contact. 
  

15. VIRUSI 

 
15.1 Ne jamčimo, da bo naše spletno mesto varno ali brez napak in virusov. 
 
15.2 Odgovorni ste za konfiguriranje vaše informacijske tehnologije, računalniških programov 
in platforme za dostop do našega spletnega mesta. Prepričajte se, da uporabljate programsko 
opremo za zaščito pred virusi. 
 

https://www.tagheuer.com/contact


   

 

 

15.3 Naše spletne strani ne smete zlorabiti z zavestnim uvajanjem virusov, trojanskih virusov, 
črvov, logičnih bomb ali drugega materiala, ki je škodljiv ali tehnološko škodljiv. Naše spletne 
strani ne smete napasti z napadom na zavrnitev storitve ali z distribuiranim napadom na 
zavrnitev storitve. 
 
15.4 Ne smete poskušati pridobiti nepooblaščenega dostopa do našega spletnega mesta, 
strežnika, na katerem je shranjeno naše spletno mesto, ali katerega koli strežnika, računalnika 
ali baze podatkov, povezanih z našo spletno stranjo. Če kršite to določbo, lahko storite kaznivo 
dejanje. Vsako takšno kršitev bomo prijavili ustreznim organom kazenskega pregona in z njimi 
sodelovali tako, da jim razkrijemo vašo identiteto. V primeru takšne kršitve vam pravica do 
uporabe našega spletnega mesta takoj preneha. 
 
  

16. POVEZAVE TRETJIH STRANI 

 
Kadar naša spletna stran vsebuje povezave do drugih spletnih mest in virov, ki jih zagotavljajo 
tretje osebe, so te povezave na voljo samo za vašo informacijo. Upoštevajte, da imajo ta 
spletna mesta lastne pravilnike o zasebnosti in pogoje uporabe, ki jih morate prebrati pred 
dostopom do spletnih mest tretjih oseb. Ne odgovarjamo za vsebino teh spletnih strani ali 
strani in ne prevzemamo odgovornosti za kakršno koli izgubo, ki bi lahko nastala kot posledica 
kakršne koli povezave do iste. 
 
17. RAZNO  
 
Če nismo navedli ali uveljavili katere koli pravice ali določbe pogojev uporabe, ne pomeni 
odpovedi tej pravici ali določbi. Če sodišče s pristojno jurisdikcijo ugotovi, da je katera koli 
določba pogojev uporabe neveljavna, se stranke vseeno strinjajo, da si mora sodišče 
prizadevati za uresničitev namenov strank, ki se odražajo v določbi in drugih določbah pogojev 
Uporaba ostane v polni veljavi. 
 

18. VELJAVNO PRAVO 

 
18.1 Če ste potrošnik, upoštevajte, da te pogoje uporabe ureja švicarska zakonodaja. Če ste 
švicarski potrošnik, se strinjate s pristojnostjo švicarskih sodišč. 
 
18.2 Če poslujete, te pogoje uporabe (in morebitne nepogodbene spore ali zahtevke) ureja 
švicarska zakonodaja in oba se strinjava z izključno pristojnost sodišč v Neuchâtelu (Švica). 


