Laikrodžių taisymo sąlygos
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Taisymo trukmė iki 10 darbo dienų išskyrus atvejus kai reikia užsakyti atsargines dalis.
Laikrodžių elementai keičiami iškart, nekeičiant korpuso sandarinimo tarpinių.
Laikrodžio korpuso detalių išrinkimo-surinkimo atveju garantija laikrodžio sandarumui
suteikiama tik jeigu buvo keičiamos korpuso sandarinimo tarpinės. Sandarinimo
tarpinės yra užsakomos kaip ir kitos atsarginės dalys.
Atsarginių dalių užsakymas pateikiamas užsakymų skyriui per 5 (penkias) darbo dienas
laikrodžių techninės priežiūros centre po patikros, sudarius keistinų dalių sąrašą.
Atsarginių dalių užsakymo įvykdymo trukmė iki 3 (trijų) mėnesių. Jeigu užsakymas
neįvykdytas laiku dėl trečiųjų asmenų, išskyrus tiekėją, kaltės (pvz.: dėl valstybinių
institucijų ar vežėjų organizacijos kaltės), tokiu atveju pristatymo terminas be
papildomų susitarimų pratęsiamas 1 (vienu) mėnesiu. Jeigu atsarginių dalių nėra
gamintojo sandėliuose, užsakymo įvykdymo terminas gali būti pratęsiamas apie tai
pranešant užsakovo nurodytu elektroninio pašto adresu.
Atsarginių dalių užsakymai nuo rugpjūčio 1 dienos iki rugpjūčio 31 dienos ir nuo
gruodžio 1 dienos iki gruodžio 31 dienos nevykdomi. Pasikeitus Techninio centro darbo
laikui, užsakymų vykdymas gali būti atidėtas, apie tai pranešant įmonės interneto
puslapyje www.zeneva.lt ir Techninio centro informaciniame stende.

• Atsarginės dalys yra tiekiamos iki 10 metų po laikrodžio modelio gamybos pabaigos. Kai
kuriais atvejais gamintojas gali pasiūlyti atsargines dalis ir po 10 metų po laikrodžio
modelio gamybos nutraukimo. Senesniems laikrodžių modeliams dalys gaminamos
pagal užsakymą jeigu gamintojas priima užsakymą atsarginės dalies gamybai.

• Laikrodžiams, kurių taisymas galimas tik kitoje gamintojo autorizuotoje taisykloje,

surašomas priėmimo dokumentas kuriame nurodomas gedimas ir laikrodžio išorės
pažeidimai. Jeigu aprašymo nėra pretenzijos dėl laikrodžio išorės pažeidimų
nepriimamos.

• Laikrodžiams, kurių taisymas galimas tik kitoje gamyklos autorizuotoje taisykloje,

privaloma nurodyti draudimo sumą (besąlyginė išskaita į draudimo sumą neįtraukiama).
Už neapdraustų laikrodžių praradimą neatsakome.

• Už išsiųstų į gamintojo autorizuotą taisyklą laikrodžių taisymo trukmę atsakinga taisymo
darbus atliekanti įmonė.

• Negarantiniam taisymui pateikti laikrodžiai taisomi tik su kliento sutikimu, patvirtinus
išankstinį taisymo darbų paskaičiavimą.

• Apie sutaisytus laikrodžius pranešama kliento nurodytu elektroniniu paštu.
• Sutaisyti laikrodžiai saugomi ne ilgiau kaip 6 (šešis mėnesius). Už neatsiimtus laikrodžius
neatsakome.

• Laikrodžių naudotojo instrukciją, laikrodžių taisymo sąlygas ir užsakomų atsarginių
laikrodžių dalių ir apyrankių pirkimo - pardavimo sutarties sąlygas rasite interneto
puslapyje www.zeneva.lt (nuoroda - techninis centras).

