CENNIK USŁUG*

EUROPA CENTRALNA
SERWIS PODSTAWOWY I ROZSZERZONY

*ZAWIERA PODATEK VAT / Cena obejmuje koszt wysyłki

DIAGNOSTYKA
Diagnostyka jest sprawdzeniem stanu technicznego zegarka, jak również jego akcesoriów.
Diagnostyka zegarka gwarancyjnego, nawet w przypadku nieuznania gwarancji, jest bezpłatna.
Diagnostyka zegarka pogwarancyjnego kosztuje 150 zł.
DIAGNOSTYKA ZEGARKA OBEJMUJE:
—— sprawdzenie stanu technicznego zegarka jak również jego akcesoriów (bransolety, zapięcia, paska)
—— wycenę naprawy
—— sporządzenie wykazu potrzebnych części do naprawy / rezerwacja części
—— wstępne oczyszczenie zabrudzeń (mycie bransolety, koperty, zapięcia paska)
—— demagnetyzację
—— cena obejmuje obsługę logistyczną i ubezpieczenie zegarka na czas przesyłki od i do Klienta
UWAGA! Koszt diagnostyki jest wartością stałą, bezzwrotną.

TAG HEUER

SERWIS PODSTAWOWY**

SERWIS ROZSZERZONY**

Typ mechanizmu

Cena (pln brutto)

Cena (pln brutto)

ZEGAREK KWARCOWY

360

900

KWARCOWY CHRONOGRAF

450

1500

ZEGAREK AUTOMATYCZNY

500

1550

AUTOMATYCZNY CHRONOGRAF

600

2100

SPECJALNE KALIBRY, W TYM 36

650

2500

INDYWIDUALNA WYCENA

INDYWIDUALNA WYCENA

ORAZ CHRONOMETR-CHRONOGRAF
STARE KALIBRY/ZEGARKI VINTAGE/ CHRONOGRAFY

SERWIS PODSTAWOWY
WSTĘPNE DZIAŁANIA:
—— demontaż bransolety
—— otwarcie koperty
—— diagnostyka mechanizmu
—— sprawdzenie pracy mechanizmów
—— sprawdzenie funkcji mechanizmów (ustawianie czasu, test przycisków: start/stop/reset)
—— kontrola jakości
—— oszacowanie naprawy i wycena
DZIAŁANIA NA KOPERCIE I BRANSOLECIE:
—— całkowity demontaż koperty (bezel, szkiełko, przyciski)
—— czyszczenie koperty oraz bransolety w myjce ultrasonicznej przez godzinę
—— wymiana wszystkich uszczelek
KONSERWACJA/SPRAWDZENIE MECHANIZMU:
—— wymiana baterii (w przypadku zegarków kwarcowych)
—— czyszczenie i smarowanie koła wychwytowego, kotwicy oraz czopów koła balansowego w zegarkach mechanicznych
—— kontrola precyzji chodu
—— montaż koperty
—— zamknięcie koperty – zakręcenie i zablokowanie dekla

01

CENNIK USŁUG*

EUROPA CENTRALNA
SERWIS PODSTAWOWY I ROZSZERZONY

*ZAWIERA PODATEK VAT / Cena obejmuje koszt wysyłki

SERWIS PODSTAWOWY C.D.
KONTROLA JAKOŚCI:
—— test wodoszczelności (w zależności od modelu zegarka)
—— ustawienie daty i godziny
—— ostateczne sprawdzenie chodu zegarka i wszystkich pozostałych funkcji / test trwa 48h i wykonywany jest w kilku pozycjach
—— dostosowanie bransolety wraz z wymianą teleskopów
—— sprawdzenie i dostosowanie zapięcia
—— ostateczna kontrola
—— pakowanie i wysyłka zegarka
WYMIANA BATERII:
—— sprawdzenie ogólnego stanu technicznego zegarka
—— mycie bransolety
—— mycie koperty
—— test mechanizmu celem sprawdzenia jego parametrów pracy i konsumpcji energii
—— test wodoszczelności (jeśli serwis nie stwierdzi wad uniemożliwiających przeprowadzenie testu)
—— 24 miesiące gwarancji na wymienioną baterię
Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na fakt, iż każda wymiana baterii przeprowadzona przez jeden z naszych
oficjalnych centrów serwisowych wykonywana jest w ramach serwisu podstawowego. Wymieniamy nie tylko baterię,
ale także wszystkie uszczelki, tak aby zapewnić wodoodporność i prawidłowe funkcjonowanie zegarka przez cały rok.

SERWIS ROZSZERZONY
WSTĘPNE DZIAŁANIA
—— demontaż bransolety
—— otwarcie koperty
—— diagnostyka mechanizmu
—— sprawdzenie działania czasomierza przy użyciu urządzeń testujących
—— sprawdzenie funkcji mechanizmu (ustawianie czasu, test przycisków: start/stop/reset)
—— kontrola jakości
—— oszacowanie naprawy i wycena
DZIAŁANIA NA KOPERCIE I BRANSOLECIE
—— całkowity demontaż koperty (bezel, szkiełko, przyciski)
—— czyszczenie koperty oraz bransolety w myjce ultrasonicznej przez godzinę
—— wymiana wszystkich uszczelek
—— odświeżenie powierzchni bransolety oraz koperty
KONSERWACJA/SPRAWDZENIE MECHANIZMU:
—— demontaż komponentów
—— czyszczenie komponentów
—— wymiana zużytych komponentów
—— złożenie mechanizmu i smarowanie komponentów mechanizmu
—— regulacja funkcji czasomierza
—— kontrola precyzji chodu
—— sprawdzenie funkcji mechanizmu (ustawianie czasu, test przycisków: start/stop/reset)
—— montaż koperty
—— zamknięcie koperty – zakręcenie i zablokowanie dekla
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SERWIS ROZSZERZONY C.D.
KONTROLA JAKOŚCI:
—— test wodoszczelności (w zależności od modelu zegarka)
—— ustawienie daty i godziny
—— ostateczne sprawdzenie chodu zegarka i wszystkich pozostałych funkcji / test trwa 72h i wykonywany jest w kilku pozycjach
—— dostosowanie bransolety wraz z wymianą teleskopów
—— sprawdzenie i dostosowanie zapięcia
—— ostateczna kontrola
—— pakowanie i wysyłka zegarka
Po każdym przeprowadzonym serwisie (dotyczy serwisów przeprowadzanych w jednym z autoryzowanych serwisów TAG Heuer)
otrzymają Państwo roczną gwarancję na funkcjonowanie i wodoodporność zegarka (nie dotyczy zegarków vintage).

DODATKOWE CZĘŚCI, NIEUWZGLĘDNIONE W SERWISIE PODSTAWOWYM LUB ROZSZERZONYM,
BĘDĄ ODDZIELNIE FAKTUROWANE.
* TAG Heuer zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych, sugerowanych, cen w każdym momencie,
bez konieczności uprzedniego powiadomienia o zmianie.
** Aby uzyskać szczegóły na temat serwisów i operacji, jakie zawierają prosimy o kontakt z wybranym
autoryzowanym serwisem TAG Heuer w danym kraju lub poprzez: tagheuer.com/customer service
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