
   

   

 
TAG HEUER, FILIAL AV LVMH SWISS MANUFACTURES SA  

 
WEBSIDANS VILLKOR FÖR PRODUKT LEVERANS 

 
Den här dokumenten (tillsammans med de dokumenter vi hänvisar till i den) berättar dig 
information om oss och de legala villkor (“Villkor”) på vilka vi säljer våra produkter (“Produkter”) 
på våran webbsida (våran “sida”) till dig. Dessa villkor gäller till alla kontrakt mellan oss om 
försäljning av produkter till dig (“Kontrakt”).  
 
Vänligen läsa genom de hära villkor noggrant och se till att du förstår de innan du beställar 
någonting från webbsidan. 
 
Genom att beställa produkter du bestämmer att du är 18 år gammal och samtycker att vara bindat 
med de hära villkor och andra dokumenter hänvisat till I dem.. Vänligen skriva ut de hära villkor 
för framtida referens. 
 
Vi gör ändringar till de hära vilkor ibland som beskrivat i klausul 6. Din beställning ska omfattas 
av  villkor som gäller varje gång du beställar produkter genom vår webbsida. 
 
1. INFORMATION OM OSS 
 
1.1. Vi är TAG HEUER, FILIAL AV LVMH SWISS MANUFACTURES SA, ett företag registrerad i 
Neuchâtel, Schweiz, register över handel och företag under numret CHE-481.404.745, med 
huvudkontor vid 6A, rue Louis-Joseph Chevrolet, 2300 La Chaux-de-Fonds, Schweiz, (vie” eller 
“oss”). Vi hanterar webbplatsen www.tagheuer.com. 
 
1.2. Vänligen observera att TAG Heuer samarbetar med Global-e, ett företag inkorporerat i 
Schweiz med registrerat kontor vid c/o Treforma AG, Grabenstrasse 25, 6340 Baar, Schwiz, 
registererad under numret CHE-133.547.375. För att kunna beställa i ditt land var  TAG Heuer 
normaltvis inte tillhanhållar beställningshantering och leverans servis.  

 
2. PRODUKTER 
 
2.1. Beskirvelsen i Produkterna på webbsidan är endast ungefärlig och foton är endast för 
belysande ändamål. Medan gör allt vi kan att vara så exakt som möjligt på vår webbsida I 
beskrivelsen av produkter (inklusivt men utan begränsning produktens storlek, vikt, egenskaper, 
dimensioner) och för att via färger riktigt alla beskrivelser är bara ungefärliga och vi kan inte 
garantisera arr färgerna som visas på sidan är exacta.  
 
2.2. Förpackningen för produkter kan Ändras från vad visas I fotona på webbsidan. 
 
2.3. Alla produkter som visas på webbsidan är beroende av tillgänglighet. Vi ska bevisa dig med 
e-post så fort som möjligt om produkten du har beställt är inte tillgänglig.. Om produkten du har 
beställt är inte tillgänglig vi ska inte behandla beställningen. 
 
3. HUR VI ANVÄNDAR DINA PERSONUPPGIFTER 
 
Vi användar personuppgifter du tillhanhållar oss enligt med och för ändamål ställda I vår 
Integritetspolicy som är tillgänglig på https://www.tagheuer.com/privacy-policy.html. Global-e kan 
också behandla dina personuppgifter som beskrivit I deras Integritetspolicy som är tillgänglig på 

http://www.tagheuer.com/
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https://s3.global-e.com/merchantscontent/TagHeuer/LegalDocs/Global-e-Privacy-
Policy_comments-GE-29-3-2021_Final.pdf. Väligen läsa genom de därför att de innehåller viktiga 
villkor gällande till dig. 
 
4. DITT RÄTT SOM EN KONSUMENT 
 
Som konsument du har legala rättigheter relaterad med produkterna som kan vara felaktiga eller 
inte träffa beskrivelsen som vi säljer till dig genom vår webbsida. Ingenting i de hära villkor kan 
påverka I dina legala rättigheterna. 
 
5. HUR KONTRAKTET ÄR SKAPAT MELLAN DIG OCH OSS 
 
5.1. Vår beställningsprocess låtar dig att kolla och korrigera misstag innan du sänder 
beställningen till oss. Vänligen läsa genom och kontrollera din beställning innan du sänder den. 
Om du sändar en beställning till oss innehållande misstag vänligen kontakta oss vid 
hq.customercare@tagheuer.com eller  +41 (0)32 919 9600 så fort som möjligt för att korrigera 
misstaget. Vi ska försöka att korrigera misstag i beställningen sänt av dig innan den ska bli 
behandlar men vi kan inte garantera det. 
 
5.2. Efter du har placerad beställning du ska motta ett meddelande genom e-post från oss som 
bekraftar att vi har fått din beställning. Den här beställningbekräftelse betyder inte att vi har 
accepterad din beställning. Vi ska bevisa dig om acceptans genom att skicka dig ett meddelande 
genom e-post som bekräftar att produkter ska vara sänt till dig (Avändning bekräftelse). Om vi 
misstänker att identitet, adress, e-post adress och/eller betalningsuppgifter av någon är använt 
på ett illa eller olagligt sätt vi kommer att ve ytterligare verification eller information innan vi 
accepterar beställningen. Kontraktet mellan oss ska bara vara gjort när vi skickar dig avsändning 
bekräftelsen.  
 
5.3. Om det är omöjligt för oss att leverera dig en produkt (till exempel om produkten är inte i 
lager, inte mer tillgänlig eller om ett misstag finns i priset på webbsidan) eller om vi misstänker att 
din bäställning är olaglig eller placerad I din förmåga som återförsäljare eller fösäljare eller på 
annat sätt placerad oärligt eller är inte till personlig bruk vi ska bevisa dig med e-post och ska inte 
behandla beställningen. Om du har redan betalat för produkten vi ska återbetala dig hela beloppet 
så fort som möjligt och I alla fall I 14 dagar from e-post anmälan skickat till dig.  
 
6. RÄTTGHET ATT VARA DESSA PRODUKTER 
 
6.1. Vi kan revidera dessa villkor ibland. Du borde läsa genom de hära villkor noggrannt innan du 
köper en produkt från vår webbsida. 
 
6.2. Alltid när du köper produkter från oss de dåvarande gällande villkor ska gälla in I kontraktet 
mellan dig och oss. 
 
6.3. Om vi reviderar de hära villkor och du har redan placerad en beställning med oss de 
reviderade villkor kommer inte att gälla till din beställning. 
 
7. RETURNERING 
 
7.1. Vi önskar att du är helt nöjd med din beställning. Med vissa undantag beskrivit nedan om av 
någon avledning du är inte nöjd vi ska gärna acceptera din returnering inop 30 dagar efter 
leverering av originella produkten på vår bekostnad. 
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7.2. För att återlämna en product vänligen följa vår returnering prosess inkluderat I ditt paket och 
nedan det här länke  för våra internationella beställningar. 
 
7.3. Vänligen observera: returnering auktorisering måste vara börjat inom 30 dagar efter 
mottagning av din beställning.. Dessutom, all Products must be returned with the original receipt, 
in an unused state and in brand-new condition, with all original shipping and Product packaging, 
protective materials, and tags in place. 
 
7.4. Vi kommer inte att acceptera någon returnering om produkten har förslitning tecken eller har 
varit använt eller förändrat från original tillstånd på något sätt. 
 
7.5. Anpassade produkter betraktas som slutlig försäljning och kan inte vara återlämnad för utbyte 
eller återbetalning.. 
 
7.6. Armband som har varit adjusterade enligt din begäran måste ha gjorts så av oss eller 
någonTAG Heuer Auktoriserad försäljare och borde vara återlämnade med alla länken levererade 
som originalförpackning var. 
 
7.7. Om du har betalat importavgift (som beskrivit i klausul 11 nedan) i samband med din 
beställning (antingen förbetalt på kassan eller betalt vid mottagning direct till ansvarig myndighet) 
du bekräftar att (i) du måste ansöka för återbetalning rakt från ansvarig myndighet I din destination 
(ii) det är din ensamt ansvar att söka efter återbetalning för sådana importavgift från de ansvariga 
myndigheter I din destination och (iii) vi kan inte garantera att sådant ansöka kan inte vara stolt.  
Om du har prebetalat importavgift enligt ditt beskriflitg bevis vi utöva lämplig ansträngning för att 
hjälpa dig att få återbetalt importavgiftet. I detta syfte du harmed ger oss fullmakt att handla I ditt 
namn att försöka att få återbetalning (dock denna fullmakt garanterar inte att vi ska lyckas). 
 
8. LEVERANS 
 
8.1. Vi ska inte ta avgift för leverans eller behandling. Normaltvis vi skickar alla produkter med en 
politlig tranportör. Beroende av levereringslandet vänligen låt mellan 3 och 30 dagar leveranstid 
efter du har mottagit Sändningbekräftelsen. 
 
8.2. Vänligen se i leverans bekräftelsen e-posten som du har fått från oss för att see exacta 
detaljer och paketspårningsreferens. 
 
8.3. Om du mottar ett bevis angående misslyckat leveransförsök det är dtt ansvar att använde 
kontakt information get till dig för att ta kontakt med leveransföretaget för att organisera ett nytt 
leverering. Om du har valt leveranssätt som inte kräver underskrivning vid leverereing och ingen 
är tillgänglig att motta produkten vi behållar rättigehtet att lämna paketet på tröskeln, hallet eller 
reseption beroende av vad är tillgänglig. 
 
8.4. Vänligen observera att vi kunde uppleva lererering försening beroende på tullkrav I ditt 
hemland.. 
 
8.5. Vänligen observera att produkter kunde vara föremål för lokala tullavgifter. 
 
9. TITEL OCH RISK 
 

https://return-int.tagheuer.com/
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9.1. Titel till och äganderätt till produkten beställd överförs till dig när produkten har blivit skickat 
till dig (om du har gjort full betalning av produkt priset och leveransavgifter och andra avgifter 
enligt dessa villkor).  
 
9.2. Risk för skador eller förlust av produkt överförs till dig eller till någon identifierad av dig för att 
leverera eller den eller intaga den I ditt namn. 
 
10. PRIS FÖR PRODUKTER OCH LEVERANSAVGIFTER 
 
10.1. Priser för produkter som visas på vår webbsida då och då. Vänligen se klausul 10.3 för 
information om prismisstag på webbsidan. 
 
10.2. Priser för produkter kan ändras då och då. Ändringra i priser på vår webbsida ska inte 
påverka till beställningar av produkter som vi har bekräftat till dig med avsändning bekräftelse.. 
 
10.3. Vår webbsida innehåller ett stort antal av produkter. Det är möjligt att oberoende av alla 
rimliga åtgärder några produkter på webbsidan kan ha inkorrekta priser på sig. Om 
prissättningsfel är uppenbart och obestämbar och kunde ha enkelt varit erkännt av dig som 
prissättningsfel vi ska inte ge produkter för dig med inkorrekt (lägre) priset. I sådant fall vi ska 
kontakta dig för att bevisa om felet och ge dig möjlighet att fortsätta köpa produkten med korrekt 
pris eller annullera beställningen. Vi ska inte behandla beställningen tills vi har ditt bevis 
angående. Om det är omöjligt att kontakta dig användande de kontaktuppgifter du har gett oss 
vid beställningen vi ska se din beställning annullert och meddela dig beskriftligt.  
 
11. SKATT, LEVERANSAVGIFT OCH IMPORTAVGIFT 
 
11.1. Du köper produkten med din lokala valuta och med priset som vanligt innehåller alla 
gällande försäljningsskatt (såsom moms) plus alla eventuella internationella levereringsavgifter 
och andra avgifter (“Leveransavgift") och om tillämpligt och tillgängligt för prebetabubg 
eventuella importavgifter, taxor och sådana taxor som kan bara belägrat av leveransdestinationen 
(“Importavgifter ”). Utan ett avancert meddelande och då och då leveransavgifter och/eller 
importavgifter kunde vara fått tillbaka helt eller delvis. Webbsidan ger information om sådana 
offert innan att slutföra och placera beställning. 
 
11.2. För vissa leverans destinationer och/eller produkter vi kan vara erbjudat alternativ att 
prebetala gällende importavgifter som ska då vara beräknat och läggat till eller inkluderat till 
slutpriset när du placerar en beställning.. In vissa fall produktens pris kan redan inkludera 
importavgifter.. 
 
11.3. Ifallet att alternativet för prebetalning för gällande importavgifter är tillgänglig för dig och du 
väljar att prebetala sådana importavgifter eller om de avgifter är redan inkludert I produktens pris 
ditt slutpris ska vara fullt garanterat. I sådant fall de importavgifterna ska vara betalat för dig till de 
myndigheter som beskrivit I din leveransdestination vid importering av din beställning. 
 
11.4. Vår partner Global-e may contract with a local licensed customs broker in the destination. 
Överenskommelse till de hära villkor fungerar som ett tillstånd för de gällande tullmäklare att 
agera som din agnet för: (i) genomföra transaktioner med den lokala tillämpliga myndigheten, (ii) 
fylla i, skicka in och exekvera relaterade dokument på dina vägnar i samband med import av 
produkter i din beställning, (iii) underlätta betalningen av tillämpliga importavgifter; och (iv) om 
tillämpligt, returnera en sådan produkt till oss (under förutsättning att dessa villkor) Du bekräftar 
dock att du (och inte vi, Global-e eller någon för deras räkning) kommer att vara fullt ansvarig för 
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att kräva tillbaka sådana importavgifter, i den mån det är möjligt. , och varken Global-e, eller vi 
ska ha ansvar eller ansvar i samband med ett sådant anspråk. 
 
11.5. Du kan bestämma inte att prebetala importavgifter på kassan eller alternativet för att betala 
importavgifter kan inte vara tillgänglig för din destination eller produkt. I sådant fall (till exempel 
var prebetalning inte gäller): (i) du uppmanas att mängden importavgifter som visas under 
förskottsalternativet i kassan kanske inte återspeglar de faktiska importavgifter som du betalar 
enligt ditt leveransdestinations berörda myndighet, vilket kan vara mer eller mindre än en sådan 
uppskattning; och (ii) du kommer att vara fullt ansvarig för att betala alla tillämpliga importavgifter 
direkt till relevant myndighet (och för att återkräva dem i händelse av en annullering eller 
återlämnande av produkter, i den utsträckning det är tillåtet i dessa villkor) enligt myndigheternas 
beslut av leveransdestinationen, och varken Global-e eller vi har något ansvar eller ansvar i 
samband med ovanstående. Dessutom om du misslyckas att betala importavgifter utan giltig 
anledning orsakar att ansvarighet faller till oss, Global-e eller transportörMoreover, if you fail to 
pay Import Charges without reasonable reason causing the liability to fall on us, Global-e or the 
carrier, ansvarsbeloppet för importavgifter kan dras av från alla återbetalningar eller andra belopp 
som du kan kräva, i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag.  
 
11.6. Om du har valt att inte förbetala importavgifter, eller inte betalade importavgifter, eller 
vägrade att acceptera produkter på annat sätt än i enlighet med returproceduren enligt dessa 
villkor, vilket i varje fall resulterade i att produkterna returnerades eller behöver returneras, då kan 
du vara ansvarig för returleveranskostnaderna och får inte ersättas eller återbetalas för 
leveranskostnader som du betalat för att leverera till dig. Vi också tar betalning för ytterligare 
direkta eller odirekta avgifter orsakade av såsagit misslyckande eller vägran, i  den utsträckning 
som tillåts enligt tillämplig lag. Vi kan, om detta är i överensstämmelse med dessa villkor, ersätta 
och återbetala kostnaden för produkter, men inte importavgifterna som eventuellt kan återbetalas 
av relevant myndighet. 
 
12. BETALNING 
 
12.1. Alla priser på vår webbsida är visat i lokala valuta.  
 
12.2. Du kan endast betala för produkter användande debit kort eller kredit kort eller något annat 
sätt eccepterad av oss. Du kommer i överens att betala helt de priser vid alla inköp du gör 
antingen med kreditb kort eller debit kort samstämmig med din online beställning eller annat 
betalningssätt accepterad av oss. Tillgänglighet för sådant sätt beror om din geografista position.. 
Betalning de produkter hände i förväg.  
 
12.3. Du erkänner och håller med  att: (i) du kommer att debiteras av Global-e eller en av dess 
tredje parts betalningsbehandlare  ("Betalningsbehandlare "), via den betalningsmetod som du 
har valt för din beställning och sådana andra belopp som kan betalas enligt dessa villkor som kan 
förfalla i samband med beställningen. (ii) du kommer att ge giltig och aktuell information om dig 
själv; (iii) vi kan använda betalningsprocessorernas verktyg, programvara eller tjänster för att 
behandla transaktioner för våra räkning; och (iv) du kan debiteras med ytterligare avgifter (såsom 
utländsk transaktionsavgift eller gränsöverskridande avgift) eller avgifter som tas ut av din bank- 
eller kredit- / bankkortsutgivare, och eftersom dessa inte är våra avgifter eller avgifter. Vi har inte 
heller möjlighet att mindra sådana avgifter eftersom det är enligt relation och kommersiella villkor 
mellan du och din bank eller kredit/debit kortutgivare och vi också har inget måte att veta i förväg 
antingen du ska få betala sådana avgifter därför att varje bank eller kredit/kredit kort utgivare har 
sin egen politik och vårt åtgoende är att ta betalningen för summan visat i kassan i din lokal valuta. 
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12.4. Beroende av din position, betalning kan vara dirigerad igenom Global-e’s filial (t. ex., Global-
e Australia Pty Ltd.). 
 
12.5. Om betalningsmetod du har valt vid kassa stöder tillståndmekanism (t.ex flera kredit/debit 
korten) när du placerar din beställning bara tillämpligt belopp kommer att godkännas. Du kommer 
att debiteras bara efter produkt har blivit sändat till dig, utan om beställning är en förebeställning 
eller liknande. I sådant fall debitering kunde vara gjort även innan produkten gar blivit sändat 
beroende av villkor för förebeställt produkt. Om betalningsmetor du har valt stöder inte 
tillståndmekanism betalningen ska vara omedelbar vid placering beställning (eller annat tidpunkt 
ställd av karakteristisk betalningsmetod du användade eventuellt). Vänligen observera att du ska 
vara debiterad helt beställnings summa även om beställningen ska vara sändat partiellt. Var 
PayPal/PayPal Express är erbjudat som betalningsmetod helt summa av din beställning ska vara 
tagit omedelbart följande placering av beställning. Prebetalning ska inte påverka till dina legala 
rättigheter enligt de hära villkor (inklusivt till exempel rättighet för återbetalning).  
 
12.6. I vissa jurisdiktion endast du kan vara erbjudat möjlighet att köpa produkter med ”Klarna” 
lösning som betalningsmetod. De villkor gällande till betalning med girering med Klarna kan vara 
funnit på https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/EID/en_de/invoice?fee=0, se till 
att Tyska språket är (inte engelska) styrande och bindande språk i sådana villkor. Behörighet för 
att använda Klarna fakturering betalningsmetod är bestämmt av Klarna med deras enda 
diskretion och vi accepterar inget ansvarighet relaterad med din användning av Klarna 
betalningsmetod. Var du väljar att köpa produkten användande Klarna fakturering du ska dela 
dina personuppgifter med Klarna och villkor till  Klarnas integritet policy ska gälla till deras 
användning av dina personuppgifter.  
 
12.7. Vissa produkter som du har köpt på vår webbsida kan vara föremål för ytterligare villkor 
bevisat till dig vid inköpet.  
 
12.8. Om du gör ingen betalning till oss If you do not make any payment due to us senast på 
förfallodatum för betalning, vi kan: 
 

(a) omedelbart sluta kontraktet mellan oss. Vi ska kontakta dig beskriftlig för att låta dig 
veta att kontrakted har blivit slutat; och 
 
(b) få betalat ränta till dig för försänad summa för 3% per år a year över bankens 
grundutlåningsränta då och då. Denna ränta kommer att tillkomma dagligen från 
förfallodagen till datumet för faktisk betalning av det försenade beloppet, antingen före 
eller efter diligens. Du måste betala ränta tillsammans med försenad betalning. 

 
12.9. Om du bestrider någon betalning som du har gjort i god tro och kontaktar oss för att meddela 
oss omedelbart efter att du har gjort betalningen som du bestrider, gäller klausul 12.8 (b) inte 
under tvistens period. 
 
13. VÅR ANSVARIGHET TILL DIG SOM KONSUMENT 
 
13.1. Om vi misslyckas att uppfyllä de hära villkor vi ska vara ansvariga för förlust eller skador du 
lider vad är förutsebart resultat av vår överträdelse av de hära villkor. Vi ska inte vara ansvariga 
för förlust eller skador som är inte förutsebara.  
 
13.2. Vi bara levererar produkter för privat bruk. Du är överens att inte använda produkten till 
kmmersiella, handel eller återförsäljning syften och vi har inget ansvarighet till dig eller You agree 

https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/privacy
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not to use the Product for any commercial, business or re-sale purposes, and we have no liability 
to you för förlust av vinst, affärsförlust, affärsavbrott eller förlust av affärsmöjlighet. 
 
13.3. Under inga omständigheter, inklusivt men inte begränsat till oaktsamhet, ska vi, något av 
våra anslutna företag, eller någon av deras styrelseledamöter, befattningshavare, anställda, 
aktieägare, ombud eller innehålls- eller tjänsteleverantörer (tillsammans; skyddade enheterna”) 
vara ansvariga för indirekta, speciella, tillfälliga, följaktliga, exemplariska eller bestraffande skador 
som uppstår på grund av, eller direkt eller indirekt relaterade till Produkter.  
 
13.4. Under inga omständigheter ska de skyddade enheternas totala ansvar gentemot dig för alla 
skador, förluster och orsaker till handling (vare sig det gäller kontrakt eller skadestånd, inklusive 
men inte begränsat till, oaktsamhet eller på annat sätt) som härrör från dessa Villkor eller någon 
beställd produkt via vår webbplats överstiger sammantaget det belopp som du betalat för inköp 
av produkter via vår webbplats, förutom vad som anges i avsnitt 13.5. 
 
13.5. Vi kommer inte att exkludera eller begrända vår skyldighet för: 
 

(a)       död eller personskador orsakad av vår vårdslöshet; 
(b)       bedrägeri eller bedräglig felaktig framställning; 
(c)      någon sak vilken enligt lag ska inte vara exkluderat eller begränsat. 
 

14. HÄNDELSE BORTOM VÅR KONTROLL 
 
14.1. Vi kommer inte att vara ansvariga eller ansvariga för att fullgöra någon av våra skyldigheter 
enligt ett avtal som orsakas av en handling eller händelse utanför vår rimliga kontroll (“Händelse 
bortom vår kontroll<vent Outside Our Control”). 
 
14.2. Om ett händelse bortom vår kontroll händer som påverkar till utförandet av våra obligationer 
enligt kontraktet: 
 

(a) vi ska kontakta dig så fort som möjligt för att meddela dig; och 
 
(b) våra obligationer enligt kontraktet ska vara avbrytats och tiden för utförandet av våra 
obligationer ska vara förlängat för under varaktigheten av händelsen botrom vår kontroll. 
Var händelse bortom vår kontroll påverkar till producktleverans till dig vi ska ta hand om 
ny leveransdatum med dig efter händelsen bortom vår kontroll had slutat. 

 
15. ANSVARSFRISKRIVNING 
 
15.1. I den utsträckning som är tillåten enligt lag avstår vi från alla uttryckliga eller underförstådda 
garantier eller framställningar om produkter som beställts eller tillhandahållits via webbplatsen, 
och ni avstår härmed, och ni avstår härmed, alla garantier och framställningar i produktlitteratur, 
ofta frågor och på annat sätt på webbplatsen eller i korrespondens med oss eller våra agenter.  
 
15.2. I största möjliga utsträckning enligt lag, alla produkter beställd eller levererat genom sidan 
är erbjudat av oss ”befintligt skick” any Products ordered or provided via the site are provided by 
us “as is” förutsatt att ovanstående ansvarsfriskrivning inte gäller i den utsträckning, Om det 
överhuvudtaget finns någon produktgaranti som erbjuds av oss eller den tillämpliga tillverkaren 
av en produkt enligt det paket som levereras till dig, som specifikt beskrivs på platsen eller som 
på annat sätt anges i ett avtal separat, mellan dig och oss eller vår licensgivare eller leverantör. 
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16. HUR ATT KONTAKTA OSS OCH KOMMUNIKATION MELLAN OSS 
  
16.1. När vi talar om i de hära villkor ”skriftligt” detta inkluderar också e-post. 
 
16.2. Tu kan kontakta oss av vilken som helst anledning användande de följande 
kontaktinformation: 
 

(a)       E-post till hq.customercare@tagheuer.com; 
(b)       Telefon på +41 (0)32 919 9600. 
 

16.3. Om vi behöver att kontakta dig eller meddela dig beskriftligt vi ska göra det genom e-post 
eller med ett prebetalat brev till adressen du har gett oss i din beställning. 
 
17. ANDRA VIKTIGA VILLKOR 
 
17.1. Vi kan överföra våra rättigheter och obligationer enligt kontraktet till ett annat organisation 
men net ska inte påverka till dina rättigheter eller obligationer enlight dessa villkor. 
 
17.2. Du kan endast överföra dina rättigheter eller obligationer englit de hära villkor till en annan 
människa om vi kommer till överens skriftligt. 
 
17.3. Detta kontraktet står mellan dig och oss. Med undantag av vad som uttryckligen anges i 
denna klausul, ska ingen person som inte är part i detta avtal ha rätt att genomdriva någon av 
dess villkor. De rättigheterna av båda parter att bestämma upphäva eller överenskomma för varje 
ändring, avstående eller uppgörelse enligt det här kontrakt behöver inte godkännas av ingen 
annan människa. 
 
17.4. Varje avsnitt i de hära villkor fungerar var för sig. Om någon domstol eller gällande 
myndighet bestämmer att de någon av de är olaglig eller oförlåtlig de resta av avsnitt kommer att 
förbli i fullkraft och i själva verket. 
 
17.5. Om vi misslyckas med att insistera att du utför några av dina obligationer enligt de hära 
villkor eller om vi inte verställer våra rättigheter mot dig eller om vi dröjer med att göra det betyder 
det inte att vi har avstått våra rättigheter mot dig och att du är inte ansvarig för de obligationer. 
Om vi avstår förvalt av dig vi ska bara göra så beskriftligt och ingen beskriftlig avstående betyder 
att vi ska automatiskt avstå något förvalt av dig senare. 
 
17.6. Dessa villkor styrs av lag i Schweiz. Det betyder att kontraktet för inköp av produkter genom 
vår webbsida och någon gräl eller anspråk uppkommande från det eller i samband med kontraktet 
(inklusivt utomobligatoriska grälor eller anspråk) ska vara styrt enligt swiss lagstifning. Du och oss 
båda är överens att ekslkusiv jurisdiktion ska vara hänt till domstoler i Schweiz.  
 

mailto:hq.customercare@tagheuer.com

