TAG HEUER, FILIAL AV LVMH SWISS MANUFACTURES SA
WEBBSIDA ANVÄNDNINGSVILLKOR
De hära användningsvillkor (“Användningsvillkor”), tillsammans med de dokumenter
hänvisat till i dem gäller till alla våra webbsidos www.tagheuer.com (“Webbsida”), inklusivt
med inte begränsat till tillgång, bläddring eller registrering för att anävnda våra Webbsida. De
hära användningsvillkor ger dig information om oss och villkor vid vilka du kan begagna vår
Webbsida.
Vänligen läsa genom de hära Användningsvillkor noggrannt och ser till att du förstår de före
du börjar att använda webbsidan. Vi rekommenderar att du skrivar ut en kopi av de hära Villkor
för blivande.
Genom att använda vår Webbsida du bekräftar att du har accepterad de hära
Användningsvillkor och att du ska följa dem. Om du är inte överens med de hära
Användningsvillkor du måste inte använda webbsidan.
1. ANDRA GÄLLANDE VILLKOR
De hära Användningsvillkor hänvisar till vår Integritetspolicy som också gäller till din bruk på
webbsidan. Vår Integritetspolicy sätter ut information om hur vi behandlar dina
personuppgifter. Om du köper produkter på vår Webbsida de Villkor kommer att gälla till
produkt försäljning till dig. Vänligen läse dem noggrannt för de innehåller viktiga villkor som
kan gälla dig.
2. INFORMATION OM OSS
Denna Webbsidan är tagit hand om av TAG Heuer, filial av LVMH Swiss Manufactures SA,
registrerad i Neuchâtel, Schweiz, Handel och företags register under numretr CHE481.404.745, med huvud kontor vid 6A, rue Louis-Joseph Chevrolet, 2300 La Chaux-deFonds, Schweiz.
3. VÅR RÄTTIGHET ATT ÄNDRA DE HÄRA ANVÄNDNINGSVILLKOR
Vi kan revidera de hära Användningsvillkor alltid genom att förändra denna sidan. Vänligen
kolla denna sida ibland för att vara säker att du är medveten om ändringar vi har gjort, för de
bindar dig. Din forsatta användning av Webbsidan efter sådana ändringar har blivit publicerade
ska vara ansedd som överenskommelse till de ändringarna.
4. ÄNDRINGAR TILL VÅR WEBBSIDA
4.1 Vi kan uppdatera vår Webbsida ibland och kan byta innehåll. Däremot se att innehåll på
Webbsidan kan kan vara gammalmodig och vi har ingen obligation att uppdatera den.
4.2 Vi garanterar inte att vår Webbsida eller innehåll är felfri eller fri från utelämnanden.
5. TILLGÅNG TILL WEBBSIDAN
5.1 Vår Webbsida är tillgänglig gratis.

5.2 Vi garantiserar inte att vår Webbsida eller innehåll ska vara alltid tillgänglig eller inte
oavbruten. Tillgång till vår Webbsida är lovat tillfälligt. Vi kan avbryta, återkalla, upphöra eller
byta hela eller någon del av vår Webbsida utan att meddela om det. Vi kommer inte vara
skyldiga av någon anledning om vår Webbsida är inte tillgänglig när som helst eller under
vilken period som helst.
5.3 Du är skyldig för att göra alla nödvändiga arrangemang för dig att ha tillgång till vår
Webbsida.
5.4 Du är också skyldig för att försäkra att alla människos som kommer till vår Webbsida
genom din internet anslutning är medvetna om de hära Användningsvillkor och andra gällande
villkor och att de följar dem.
6. DITT KONTO OCH PASSORD
6.1 Du kan registrer ett konto på vår Webbsida. Om vi, vid registration för ett konto ger dig ett
användarnamn, passord eller annan information som en del av våra säkerhetsförfaranden du
måste behandla sådan information som konfidentiellt. Du kan inte ge den till en tredje parti.
6.2 Vi har rättighet att deaktivera någon som helst användareidentifikations kod eller passord
antingen valt av dig eller tilldelat av oss när som hels om enligt vår ansvarsfulla avsikt du har
misslyckat att följa några konditioner i de hära Användninsgvillkor.
6.3Om du vet eller misstänker att någon annan än dig vet din användareidentifikations kod
eller password vänligen kontakta oss omedelbart vid https://www.tagheuer.com/contact.
6.4 Vi kan använda information som du har gett oss för att kontakta dig om produkter eller
tjänster som vi tänker kan interessera dig. Vänligen se vår Integritetspolicy för ytterligare
information som tillgänglig här https://www.tagheuer.com/en/legal/privacy-policy.
7. IMMATERIALRÄTT
7.1 TAG Heuer och/eller deras licensgivare ägar alla rättigheter, titel och interest i och till
Webbsidan inklusivt men inte begränsad till alla text, grafik, bilder, audio, video, logo,
konstverk, information, datakod och andra materialer innehållande eller bevisat på Webbsidan
(”innehåll”). Också Webbsidans utseendet, känsla och design inklusivt med inte begränsat till
alla upphovsrätt, varumärke (såsom definieras negan), patenträttigheter och andra
immateriala ägande och ägare rättigheter i det avseendet. Din användning på Webbsidan ger
dig ingen ägarskap till inget innehåll på Webbsidan. Dessa verk är skyddad av upphovsrätt
lagar och fördragar jorden runt. Alla sådana rättigheter föbehålls. Med förbehåll för de hära
Användningsvillkor, TAG Heuer ger dig ett begrönsat, återkallelig, inte underlicensierbar och
oöverförbar licens för att använda Webbsidan och material på den bara för ditt personlig, privat
bruk.
7.2 Du kan skriva ut en kopi och kan nedladda extract av vilken som helst sida/vilka som helst
sidor från Webbsidan till din personlig bruk och kan hänvisa av andra inom vår organisation till
innehåll publiserad på webbsidan.
7.3 Du måste inte förängra papret eller digitala kopier av material du har skrivat ut eller
nedladdat med ingen anledning. Du måste inte heller använda illustrationer, bilder, video eller
audio sekvensser eller grafik separat från medföljande text.
7.4 Du skal inte heller använda inga deler av Webbsidans innehåll för kommerciella ändamål
utan att få ett särskild licens som lovar dig att göra så från oss eller vår licensgivare.

7.5 Om du skrivar ut, kopierar eller nedladdar någon del av vår Webbsida i srtid med de hära
Användningsvillkor din rättighet att andänvda upphörs omedelbart och du måste inte enligt vår
åsikt, ge tillbaka eller förstöra alla kopier eller materialer du har gjort.
8. VARUMÄRKEN
8.1 TAG Heuer ägar alla oregistrerade och registrerade varumärken i olika jurisdiktioner runt
om i världen. Till exempel, “TAG HEUER”, “Heuer” och TAG Heuer logo är registrerade i
Schweiz som varumärken till LVMH Swiss Manufactures SA. Mer allmänt, logon, tjänste
märken och varunamn (individuellt (ett ”varumärke” och kollektivt de ”varumärken”) visade på
webbsidan eller i sin innehåll tillgänglig genom Webbsidan är registrerade och oregistrerade
varumärken av TAG Heuer och kan inte vara använt oautoriserad av varumärkets ägare.
8.2 Alla varumärkena som är inte ägat av oss och framträdas på Webbsidan eller på eller
genom Webbsidans tjänster om finns är egendom tillhörande för sin respektive
varumärkesinnehavare. Ingenting på Webbsidan kan inte tolkas som beviljande Nothing
contained on the Website should be construed as granting, underförstått, estoppel, eller på
annat sätt ingen licens eller rättighet att använda något varunmärke visat på webbsidan utan
vår beskriftlig tillstånd eller det från en träjde parti varumärkes ägare. Diit missbruk av
varumärken visat på Webbsidan kraftligt förbjuden.
9. FÖRBJUEDN KUNDAKTIVITET
9.1 Om inte uttryckligt tillåtet i de hära Användningsvillkor eller utan skriftligt tillstånd du kan
inte kopiera, omproducera, dela, publicera, komma in till ett databas, visa, uppträda, förändra,
skapa derivativ verk från, överföra, sälja eller på något sätt utnyttja innehåll i den här
Webbsidan. Du överenskommer att inte använda vår Webbsida till någon kommerciell eller
handel ändamål.
9.2 Du kan inte: (i) Underförstått, estoppel, eller på annat sätt, ägna sig åt "skrapning",
"skrapning", "databskrapa", upptagning av e-postadresser, trådlösa adresser eller annan
kontakt eller annan information eller andra automatiska hjälpmedel för åtkomst, loggning eller
registrering på en webbplats eller tjänster som erbjuds via eller via webbsidan, inklusive, utan
begränsning, all information som finns på en server eller en databas som är ansluten till
webbplatsen eller tjänster som erbjuds via eller via webbplatsen; (ii) erhålla eller försöka få
otillåten tillgång till datorsystem, material, information eller tjänster som tillhandahålls på eller
genom webbplatsen på något sätt; (iii) Använda webbplatsen eller de tjänster som
tillhandahålls på eller genom webbplatsen på något sätt med avsikten att avbryta, skada,
inaktivera, överbelasta, försämra webbsidan eller sådana tjänster, eller inkräkta på någon
annan parts användning och användning av webbplatsen, inbegripet, utan begränsning,
sändande av oombedda meddelanden eller "översvämmade" servrar med begäran; (iv)
Använda webbplatsen eller webbplatsens tjänster eller funktioner i strid med vår eller någon
annans immateriella rättigheter eller andra äganderättsligt skyddade eller juridiska rättigheter,
eller v) använda webbplatsen eller webbplatsens tjänster i strid med tillämpliga lagar.
9.3 Ytterligare du kommer till överens att du kommer inte att försöka (eller uppmuntra eller
stödja någon annans försök) You further agree that you may not attempt (or encourage or
support anyone else’s attempt) att kringgå, omvända tekniker, dekyptera eller på annat sätt
ändra eller störa webbsidan och innehållet eller göra obehörig användning av detta . Du kan
inte få eller försöka att få några materialer eller inforamtion genom något sätt inte avsiktligt
sjort allmänt tillgängligt eller tillhandahållen genom Webbsidan.

10. DINA KOMMENTARER, FEEDBACK OCH ANDRA UNDERKASTELSER
10.1 Vi välkomnar dina förslag, feedback, ideer och andra underkastelser (”inlämnat material”)
om Webbsidan, innehållet och produkter. Däremot genom att inlämna eller skicka material till
oss, du: (i) företräda och motivera att de inlämnade materialen är originella, att ingen annan
part har några rättigheter till detta och att sådana inlämnade material eller TAG Heuer inte gör
intrång i någon tredje parts rättigheter och att alla "moraliska rättigheter" i inlämnade material
har fråntagits, och (ii) du ger oss och till våra filialer you grant us and our affiliates en royaltyfri,
obegränsad, global, evig, oåterkallelig, icke-exklsiv och fullständigt överlåtbar och
underlicensbar rättighet och licens att använda, kopiera, förändra, anpassa, dela, utföra, visa,
tillverka, sälja och exportera sådant material (helt eller delvis) och/eller ett införliva det i andra
verk i alla former, medier eller teknik so nu är kända eller senare utvecklat.
10.2 Vi kan inte vara skyldiga för underhåll några inlämnat material som du har gett oss och vi
kan radera eller förstöra sådant material när som helst. Alla inlämnat material ska vara Ansett
inte vara konfidentiellt eller hemligt och kan vara användat av iss på alla sätt följdriktig I de
hära användninsvillkor och Webbsidans integritetpolicy.
11. INGEN TILLIT
11.1 Innehåll på vår Webbsida tillhandahållas bara för allmänt information endast.. Den är inte
avsett att belopp som du bör lita på. Du måste få professionell och expert råd för du gör eller
avstår från an aktivitet med utgångspunkt i innehåll på vår Webbsida.
11.2 Fastän vi gör rimliga ansträngningar för att updatera information på Webbsidan vi gör
inga fransällningar eller garantier oavsett om de är uttryckliga eller undersörstådda att
innehållet i vår Webbsida är korrekt, fullständigt eller aktuellt. Vi också försöker att korrekt visa
produkternas färger du kan se på Webbsidan. Fastän vi kan inte garantera att färger du ser på
din enget är korrekt.
12. ANSVARSFRISKRIVNING OCH BEGRÄNSNING AN ANSVAR
12.1 I den utsträckning com är tillåten enligt tillämplig tvingande lagstiftning tillhandahålls
denna Webbsida och innehållet ”såsom” utesluter alla garantier an vågot slag, uttryckliga eller
undersörstådda, inbegripet, utan begränsning, alla garantier avseende tillgänglighet,
riktighetm användbarhet eller innehåll i information och alla garantier avseende äganderätt,
icke-overträdelse, handelskvalitet eller lämplighet för ett viss syfte, och vi tillbakavisar härmed
alla garantier, uttryckliga och underförstådda garantier. Vi ska inte garantisera att Webbsidan
eller de tjänsterm innehåll, funktionalitet eller materialer som ingår däri är prompt, säkra,
oavbrutna eller felfria, eller att fel kommer att rättas till. Vi garantiserar inte att Webbsidan ska
beträffa användarens förväntningar. Inger råd, resultat eller information, oberoende om det är
muntligt eller skriftligt, fått av dig från oss eller genom Webbsidan ska skapa garanti inte
uttryckligen angiven häri.
12.2 Ingenting i dessa termer utesluter eller begränsar vårt ansvar för död eller personlig skada
till följd av vår försumlighet, eller vårt bedrägeri eller bedrägliga vilseledande eller något annat
ansvar som inte kan uteslutas eller begränsas av Schweizisk lagstiftning.
12.3 Vi kommen inta vara ansvariga för dig och/eller någon användare för förlust eller skada,
oavsett om det rör sig om avtal, skadestånd, vårdlöshet, åsidosättande av föreskriven
skyldighet eller på annat sätt och oavsett om det är förutsebart, som uppstår under eller i
samband med: användning eller oförmåga att använda vår Webbsida; och/eller användning
av eller tillitande till innehållet visat på vår Webbsida.

12.4 Vänligen förstå att i synnerhet vi är inte ansvariga för förlust av förtjänster, försäljning,
handel eller inkomst, avbrott i verksamheten, förlust av försedd besparingar, förlust av handel
möjlighet, goodwill eller anseende och/eller några indirekta eller betydande förlust eller skada.
12.5 Vi ska inte vara skyldiga för någon förlust eller skada orsakat av ett virus, distribuerad
nekat service attack eller teknologiskt orsakande material som kan ingektera dina dator
engeter, dator programmer, information eller andra materialer orsakad av din användning på
våra Webbsida ellero nedladda innehåll på den eller från någon webbsida länkat till den.
12.6 Olika begränsningar och ansvarigets uteslutningar ska gälla till skyldighet uppstående
som ett resultat av leverans av produkter eller tjänster från oss till dig som kan vara begett sig
i Villkor.
13. FÖRBUD MOT ATT LADDA UPP INNEHÅLL TILL VÅR WEBBSIDA
13.1 Du kan inte ladda upp innegåll till vår Webbsida eller kontakta andra användare. Om du
laddar upp innehåll till Webbsidan eller kontaktar andra brukare av vår Webbsida i strid med
de hära Användningsvillkor:
13.1.1 vi kommer omedelbart att ta bort alla information du har läggat ill på bår
Webbsida (om relevant);
13.1.2 du ska vara skyldig till oss och gottgöra oss för strid med de hära
Användningsvillkor. Om du är en konsument användare, detta betyder att du är
ansvarig för förlust eller skada orsakat till oss som resultat av ditt strid med de hära
Användningsvillkor; och
13.1.3 vi ska inte vara ansvariga eller skyldiga för inga tredje parti för innehållet eller
noggrannhet av något innegåll du eller annan användare har publicerad på vår
Webbsida.
13.2 Om du uppladdar innegåll till vår Webbsida eller kontaktar andra användare av vår
Webbsida vi kan dela ut ditt identitet till alla tredje partier som ber om att innehållet publicerad
eller uppladdar av dig till Webbsidan utgör ett brott mot deras legala rättigheter (inklusivt utan
begränsning imaterialrättigheter eller deras rättighet till avskildhet).
14. LÄNKNING TILL VÅR WEBBSIDA
Vår Webbsoda måste inte vara inframad på någon annan Webbsida. Om du önskar att bruka
innehåll på din Webbsida du måste få skriftligt förhandsmedgivande. Vänligen kontakta oss
genom https://www.tagheuer.com/contact.
15. VIRUSES
15.1 Vi garanterar inte att vår Webbsida är säker eller fri från kryp eller virus.
15.2 Du är ansvarig för att konfigurera din information teknologi, dataprogrammer och plattform
för att kunna komma i till vår Webbsida. Vänligen försäkra att ditt programvara för virusskydd
är i bruk.
15.3 Du måste inte misanvända vår Webbsida genom att medveten införa virus, trojan,
maskar, logiska bomber eller andra materialer som är skadliga eller teknologiskt skadliga. Du
måste inte anfalla vår Webbsida genom ett tjänste förnekande attack eller ett distribuerad
tjänste förnekande attack.

15.4 Du måste inte försöka att få oautoriserad tillgån till vår Webbsida, server på vilken
Webbsidan är lagrad eller till någon server, dator eller databas knyttat till vår Webbsida..
Genom att strida detta bestämmelse du kan begå ett brott. Vi kommer att reportera alla sådana
strida till relevant lag styrka och kommer att samarbeta med de styrka genom att dela ut ditt
identitet till de. I händelse av en sådan överträdelse ska din rätt att använda vår Webbsida
omedelbart upphöras .

16. TREDJE PARTI WEBBLÄNKER
Var vår Webbsida innehåller länker till andra webbsidor och medel från tredje partier, dessa
länker tillhandahållas bara för informations ändamål. Vänligen se att de hära webbsidor har
sina egna integritets båolicyn och anvöndningsvillkor som du borde läsa ghenom för att komma
i till de hära webbsidor. Vi har inget ansvarighet för innehållet som finns på webbsidor eller
sidor och accepterar inget skyldighet för förlust som kan hända som resultat av länkande till
densamma.
17. OMVÄXLANDE
Underlåtenhet att utöva eller verkställa någon rättighet eller bestämmelse i Användningsvillkor
får inte utgöra ett avstående från en sådan rättighet eller en sådan bestämmelse. Om någon
bestämmelse i Användningsvillkor finner i behörig domstol att talan är ogiltig är parterna likväl
överens om add domstolen skall sträva efter att förverkliga partnernas avsikter såsom de
återspeglas i bestämmelsen och de övriga bestämmelserna i Användningsvillkor förblir i full
kraft och verkan .
18. GÄLLANDE RÄTT
18.1 Om du är en konsument vänligen se att de härä Anvädningsvillkor är styrat av lagstiftning
i Schweiz.. Om du är en Schweiz konsument du och vi är båda i överens att domstroler i
Schweiz ska ha ena jurisdiktion.
18.2 Om du är ett företag de hära Användningsvillkor (och utomobligatoriska tvister eller
fordringar) ska vara styrt av lagstiftning i Schweiz och båda kommer i överens att ena
jurisdiktion har de domstoler i Neuchâtel (Schwiz).

