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Το ρολόι αυτό καλύπτεται με εγγύηση 3 ετών από την ημερομηνία της αρχικής 
αγοράς, μόνο για κάλυψη ζημιών στα μηχανικά μέρη του, εφόσον διαπιστωθεί, 
πάντα μετά από έλεγχο που θα γίνει από εξουσιοδοτημένο συνεργείο της εται-
ρείας, ότι η ζημία δεν οφείλεται σε κακή ή μη ενδεδειγμένη χρήση ή γενικά σε 
υπαιτιότητα (ακόμη και πταίσμα) του ιδιοκτήτη του ή τρίτου. 

Η εγγύηση καλύπτει μόνο βλάβες που διαπιστώνονται και αποκαθίστανται μόνο 
από το εξουσιοδοτημένο συνεργείο της αντιπροσωπείας. Η εγγύηση δεν καλύ-
πτει ποτέ ζημίες λόγω νερού, εφόσον για αυτές δεν εγγυάται ο κατασκευαστής,  
ούτε  μπαταρία, λουράκι, μπρασελέ ή κάσα. Όλα τα έξοδα αποστολής του ωρο-
λογίου για έλεγχο, επιδιόρθωση και επιστροφή στον ιδιοκτήτη βαρύνουν αυτόν. 
Κάθε διαφορά επιλύεται με το ελληνικό δίκαιο και αρμόδια είναι τα δικαστήρια 
Αθηνών.

The watch is under a warranty of 3 years from the date of its original purchase 
covering damage to mechanical parts, if found, always after a check made by 
the company’s authorized agent resulting that the damage is not due to poor or 
inappropriate use or fault in general of the owner or a third part. The warranty 
covers damage found and repaired only by an authorized workshop of the 
company. 

The warranty never covers damage due to water, since for this damage the 
battery, strap, bracelet or casing are not guaranteed by the manufacturer. All 
shipping costs for inspection of the watch, repair and return are paid by the 
owner. Any dispute is to be resolved by the Greek law and the courts of Athens.


