
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
Záruka trvá 24 měsíců a začíná dnem prodeje zákazníkovi. Proto musí být tento záruční 
list potvrzen datem prodeje a razítkem prodejny. Záruční list musí být řádně vyplněn 
prodávajícím, jinak nevzniká nárok na záruku.

Ze záruky jsou vyjmuty:
- poškození plastového nebo kovového pouzdra, řemínku, tahu vzniklého oděrem
- poškození skla
- opotřebení běžným nošením
- poškození způsobené nárazem, úderem, hrubým zacházením, chemickými
  látkami, stykem s magnetickým polem
- vady způsobené cizím zásahem a nesprávným užíváním
- baterie, délka životnosti je kratší než doba záruky

Upozornění:
Nevystavujte hodinky přímému slunečnímu světlu, nebo je nenechávejte
dlouhou dobu v místech s vysokou teplotou!

Datum prodeje (měsíc slovy)

Typ - hodinky Cena

Razítko a podpis

Výrobce: MPM-QUALITY v.o.s., Příborská 1473, 738 02 Frýdek-Místek, CZ
Tel.: +420 558 441 190, e-mail: prim@prim-hodinky.cz, www.prim-hodinky.cz

Servisní středisko: BD SERVIS s.r.o., Příborská 1473, 73802 Frýdek-Místek, CZ
Tel: +420 558 441 170, e-mail: servis@prim-hodinky.cz

PRIM OLYMPIA DIAMOND
W02P.13102 CZ



ZÁZNAM ZÁRUČNÍCH OPRAV
Pro případnou opakovanou reklamaci je nedílnou součástí tohoto záručního listu
příloha "PROTOKOL O OPRAVĚ”. Bez této přílohy nebude záruka uznána.

ÚDRŽBA: Provádějte čištění hodinek vlhkým měkkým hadříkem s mýdlovou vodou 

a vysušte. Pokud vodotěsné hodinky přišly do styku se slanou vodou, 

opláchněte je ve sladké vodě a vysušte. U vodotěsných hodinek doporučujeme 

jednou ročně překontrolovat vodotěsnost v servisním středisku.

NEZÁRUČNÍ OPRAVY HODINEK
Při mechanickém poškození a porušení záručních podmínek.

1Datum: 2 3

Č.o. Č.o. Č.o.

Datum: Datum:

1Datum: 2 3

Č.o. Č.o. Č.o.

Datum: Datum:

 QUARTZ - GL30

SCHÉMA
1 - hlavní minutová ručka
2 - hlavní hodinová ručka
3 - safírové sklo
4 - 8x diamant

VODĚODOLNOST
Tento model hodinek je označen voděodolností 5 ATM, zaručující odolnost proti 
vlhku při běžném denním použití.
Více informací o voděodolnosti na www.prim-hodinky.cz/udrzba/  

NASTAVENÍ ČASU
Vytáhněte korunku na pozici Z. Otáčením korunky ve směru hodinových
ručiček nastavte hodinu a minuty. Po nastavení času zatlačte korunku zpět do 
pozice 0. 
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