ЦЕНОВНИК ЗА СЕРВИС

Ова се препорачаните сени кои се користат за сервисни услуги од страна на сервисните центри на
“The Swatch Group Ltd.” Овластени за поправки во земјата во која сте лоцирани, вклучувајќи го Tissot SA
во Швајцарија. Но, оваа листа може да биде само препорачана на партнери кои се трета страна и кои
можат самите да ги формираат своите цени. Оваа листа е подложна на промени.
Категорија
Механички

Спецификација

Делумен/Комплетен сервис
(МКД- со ДДВ)

2-3 Сказалки

3000 / 11400

Хронограф

3900/ 17400

2-3 Сказалки
Кварцни

Тактилни

3000 / 7200

Хронограф / Мултифункционален

3600 / 10800

Автокварц

3000 / 12000

T-Race Touch, T-Touch Classic, Racing-Touch
T-Touch Original, Silen-T

3600 /13200

Останати тактилни часовници

3600/ 16800

Промена на плоча со сензори на тактилни
часовници

Лесна интервенција

Стари калибри и златни
часовници

12000

Минимална цена за лесни интервенции : резервните делови се
наплаќаат посебно пр: кратење ремче промена на надворешен
елемент итн …
Сертификат од архивата на Tissot SA за стари часовници
(зависно од часовникот, часовникот мора да се испрати во Швајцарија)
Сите сервиси (во зависност од часовникот)

1900
6000

По проценка

Делумниот сервис на вашиот часовник ги содржи следниве операции:






Проверка на функциите на механизмот во согласност со TISSOT стандардите за квалитет.
Чистење на куќиште и ремче.
Замена на круна, копчиња/коректори, стакло (исклучок минерални и сафирни стакла), дихтунзи, батерија кај
кварцни калибри.
Обнова и проверка на водоотпорноста на погоре спомнатите делови во согласнос со TISSOT спецификација.
Техничка и естетска проверка по високите TISSOT стандарди за квалитет.

Комплетниот сервис на вашиот часовник ги содржи следниве операции:




Сите операции споменати во делумен сервис (видете погоре).
Отварање на куќиштето; Отсранување на круната со клучот за навивање со цел да се извадат механизмот со
сказалките и бројчаникот
Расклопување на механизмот на составни делови, проверка на механизмот и сите делови за истрошеност, чистење,
подмачкување, составување, регулација на точност и проверка на функциите на механизмот во согласност со
TISSOT стандардите за квалитет или промена на механизмот.

12-Месечна гаранција
Обезбедуваме едногодишна гаранција на извршениот сервис. Ако се појават дефекти поврзани со оваа гаранција, ке ги
поправиме или замениме бесплатно секој резервен дел или лошо извршен сервис кој е идентификуван како таков од страна
на нашиот сервисен центар. Сите останати оштетни побарувања од лошо извршен сервис се исклучени. Оваа гаранција не
покрива дефекти кои се последица на нормално носење и трошење и оштетувања кои се последица на несоодветна грижа
и лошо користење. Оваа гаранција не е валидна доколку часовникот е поправан од лице кое не е овластено од Tissot.
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Откријте повеќе на:
www.tissotwatches.com/cs
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