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СР
Овај документ обједињује одредбе и услове 
CERTINA ® међународне гаранције. Остале 
информације и препоруке о употреби свог сата 
можете пронаћи на нашем веб-сајту на

Међународна гаранција

http://www.certina.com/customer-service

Почев од датума куповине, компанија Certina 
S.A. вам даје гаранцију од двадесет четири (24) 
месеца за ваш CERTINA ® сат, под условима 
дефинисаним у овом документу о гаранцији. 
CERTINA ® међународна гаранција покрива 
недостатке у материјалу и изради, који  
су постојали у тренутку испоруке купљеног 
CERTINA ® сата („недостаци“). Гаранција ступа 
на снагу само ако је гарантни лист датиран, 
потпуно и тачно попуњен и оверен од стране 
званичног CERTINA ® продаваца („важећи 
гарантни лист“). 
Током гарантног рока и показивањем важећег 
гарантног листа, имаћете право на бесплатну 
поправку било ког недостатка. 
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Ако се након поправки сат не врати у  
првобитно стање услед уобичајене употребе 
вашег CERTINA ® сата, компанија Certina S.A. 
гарантује његову замену CERTINA ® сатом 
идентичних или сличних карактеристика. 
Гаранција за заменски сат истиче двадесет 
четири (24) месеца након датума куповине 
замењеног сата. 
Ова гаранција произвођача не обухвата: 
– радни век батерије; 
– уобичајено хабање и старење (нпр. изгребани 
кристал; промена боје и/или материјала 
неметалних трака и ланаца, као што су кожа, 
текстил, гума; љуштење површинског слоја); 

– било какво оштећење на било ком делу  
сата, које је настало услед неуобичајене 
употребе/злоупотребе, недовољне неге, 
немара, незгода (ударци, удубљења, дробљења, 
сломљени кристал итд.), неправилне употребе 
сата и непоштовања упутства за употребу које је 
дала компанија Certina S.A.; 
– индиректне или последичне штете било које 
врсте, које су настале услед употребе, квара у 
раду, оштећења или нетачности CERTINA ® сата; 
– CERTINA ® сат којим је руковало неовлашћено 
лице (нпр. за замену батерије, услуге или 
поправке) или чије је оригинално стање 
измењено ван контроле компаније Certina S.A. 
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СРУслуге
Било који додатни одштетни захтеви против 
компаније Certina S.A., нпр. за додатне штете 
поред оних описаних у овој гаранцији, изричито 
се искључују, осим било којих обавезних 
законских права које купац може да има према 
произвођачу. 

Ова гаранција произвођача: 
– независна је од било које гаранције коју може 
дати продавац, за коју он сноси искључиву 
одговорност; 
– не утиче на права купца према продавцу, нити 
било која друга обавезна законска права која 
купац може да има према продавцу. 

Као и сваки прецизан инструмент, сат такође 
мора редовно да се сервисира ради оптималног 
рада. Као опште правило, препоручујемо да 
свој сат прегледате сваке 3 до 4 године код свог 
одобреног CERTINA ® продавца или сервисног 
центра. Да бисте добили највише стандарде 
услуге и осигурали да гаранција остане важећа, 
увек се обратите одобреном CERTINA ® продавцу 
или сервисном центру. 
Што се тиче CERTINA ® кварцних сатова, желимо 
да напоменемо да испражњена батерија мора 
што пре да се замени, како би се спречио било 
који ризик од цурења који може да оштети 
механизам.

Међународна гаранција
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СРВодоотпорност
Водоотпорност сата се не може трајно 
гарантовати. На њу може утицати старење 
гумица или случајни ударац на круницу. 
Препоручујемо вам да водоотпорност сата 
прегледате једном годишње код овлашћеног 
CERTINA ® сервисног центра. Никада не 
активирајте круницу за подешавање времена 
и/или притисне делове док је сат под водом, а 
уверите се да је круница након сваког поступка 
потпуно увучена/причвршћена. Ни под којим 
условима не отварајте сами сат; нека га 
прегледа само овлашћен CERTINA ® сервисни 
центар. 

Одлагање и обрада кварцних сатова на 
крају радног века*

Овај симбол указује на то да овај 
производ не треба одлагати заједно 
са кућним отпадом. Мора се вратити 
у овлашћено место за прикупљање 

отпада. Придржавајући се овог поступка, 
допринећете заштити животне средине и 
здравља људи. Рециклирање материјала 
помоћи ће у очувању природних ресурса. 

* важи у државама чланицама ЕУ и у свим земљама  
са одговарајућим законодавством. 

Certina S.A., CH-2400 Le Locle, Швајцарска 
CERTINA ® је регистровани заштитни знак


