ÓRAJAVÍTÁSI ÁRJEGYZÉK
CTZ-SZERVIZPONT KFT.

Elemcsere: 1.890 Ft / 2.490 Ft / 2.890 Ft. Hiba megállapítás, bevizsgálás: egyszerű szerkezet: 1.900 Ft
Komplikált /chronográf, perpetuál, rádiós stb. 2.900 Ft, mely tartalmazza a szakszerű kinyitást és műszeres bevizsgálást.
(Amennyiben megrendelik a javítást, a fent említett díj nem kerül felszámításra.)
Quartz órák:

Mechanikus órák:

Alap karóra javítás:
Analóg + digitális:
Multi chronográf:
Cal.: 3510
Csapágylemez csere:
Mélység mérős búvár:
Rádió kontrollos:

16.000Ft
19.000Ft
23.000Ft
30.000Ft
25.000Ft
35.000Ft
40.000Ft

Alap karóra javítás:
20.000Ft
Naptáros vagy ébresztős:
22.000Ft
Automata karóra:
30.000Ft
Stopperes:
40.000Ft
Automata stopperes, naptáras:
60.000Ft
Az egyedi, illetve összetett szerkezetű egyéb funkcióval
szerelt órák javításának rezsi óradíja: 14.900Ft/óra

Minden esetben plusz alkatrész ár!
ECO-DRIVE Capacitor /Kondenzátor/ csere:
Analóg/naptáras: 20.000 Ft
Chronográfos vagy több funkciós: 23.000 Ft
Rádiós, Perpetuál, egyéb összetett szerkezetek: 28.000 Ft
Az árak tájékoztató jellegűek, alkatrészt nem igénylő kisebb kopások, gépi tisztítást foglalnak magukban. Alkatrészt
igénylő órajavításoknál minden esetben plusz alkatrész árat számolunk fel.
Az előre nem látható rejtett hibákat, illetve a megrendelő által nem jelzett hibákat, utólagos ár-egyeztetéssel vállaljuk. Csak a
megrendelő által megrendelt és az általunk elvégzett munkákért, rendeltetésszerű használat mellett 6 hónap jótállást vállalunk.
Erősen sérült, elhasználódott órákért, szíjakért NEM vállalunk felelősséget!
Szerviz munkák:

Gyakrabban előforduló alkatrészek árai:

A máshol cserélt elem utáni óra
Igazító tengely:
2.500Ft
1.890 Ft
beállítása (chronográf, stb.):
Korona:
4.500Ft
2.990 Ft
Rádió kontrollos órák beállítása:
Nyomógomb:
4.500Ft
2.500 Ft
Csat méretre állítása (saját szervizelt márkák)
Korona, gomb tömítés:
900Ft
3.500 Ft
Csat méretre állítása (idegen márkák)
Hátlap tömítés:
2.500Ft
7.000 Ft
Csattisztítás:
Gyári üvegcsere:
15.000Ft
Index ragasztás: (vízállóság nélkül)
5.000 Ft
Sapphire üvegcsere:
25.000Ft
Számlapláb forrasztás (vízállóság nélkül)
10.000 Ft
Után gyártott kerek sík üveg:
10.000Ft
Stift csere:
800 Ft/ 1.200 Ft/db
Után gyártott nem kerek sík üveg:
12.000Ft
Gyűrűs stift, szegecs:
1.900Ft/2.900Ft
Után gyártott domború, fazon üveg:
12.000Ft
Vízmentsesség mérés: (garancia nélkül)
2.900Ft
Óratok felújítása (szemrevételezés utáni egyeztetés) 15.000Ft
Fémcsat felújítása (szemrevételezés utáni egyeztetés)10.000Ft
Vízmentesség mérésnél az esetleges károkért (üveg, korona, gomb stb.) törés, illetve kiesés, NEM vállalunk felelősséget!
VÍZÁLLÓ ÓRÁK ELEMCSERÉJE GYÁRI ELŐÍRÁSOKNAK MEGFELELŐEN
Analóg karóra 1 igazító gombbal:
Analóg karóra 2 igazító gombbal:
Analóg, illetve 3 gombbal szerelt:
Rádió kontrollos órák tömítés cseréje
vízállóság megtartásával:

5.300Ft
5.600Ft
6.400Ft

Chronográfos ill. 4 gombbal szerelt:
Chronográfos ill. 5 gombbal szerelt:
200 M búváróra:

6.900Ft
7.600Ft
10.000Ft

12.900Ft

Az erősen szennyezett, kopott órák vízállósága nem biztos, hogy garantálható, egyedi árképzést alkalmazunk!
A FENT EMLÍTETT ÁRAK AZ ALÁBBI MUNKÁLATOKAT TARTALMAZZÁK:
Az óratok szét-összeszerelését, gombok, tengelyek, tok ultrahangos tisztítását, szárítását, tömítések cseréjét, szilikonos
kezelését, elemcserét, az óra beállítását, műszeres vízállóság bevizsgálását.
Amennyiben alkatrészt kell cserélni (gomb, tengely, stb.) plusz alkatrész anyagárat számolunk fel.
Az árak 27% forgalmi adót tartalmaznak, és HUF forintban értendőek.
Az árváltozás jogát fenntartjuk!
Köszönjük, hogy igénybe vette szolgáltatásunkat.

CTZ-Szervizpont Kft

