
SPRÁVNÁ ÚDRŽBA

Hodinky Breitling jsou vysoce vyvinuté přesné přístroje, které neustále pracují a tím pádem se nachází v 
nepřetržitelné činosti. Na malém prostoru, zajištuje řada komponentů stroje všechny časové funkce jako 
i funkci chronografu. Přitom jsou mechanické opotřebení nevyhnutelné. Proto při údržbě nahrazujeme 
opotřebené součástki a mechanismus se čistí a olejuje. Například, je strojek vašich hodinek chráněn 
těsněním, které ručí za to že jsou hodinky vodotěsné. Různé vnější vlivy poškozují časem těsnění a proto 
se musí vyměnit. 
Vaše hodinky by proto měly být pravidelně servisovany, aby dosáhli optimálního výkonu.

POPIS ÚDRŽBY
Každé certifikované servisní středisko Breitling nabízí dva typy údržby.

1. PERIODICKÝ SERVIS 

Mechanické hodinky:
Čištění a mazání kotvy a setrvačníku, kontrola parametrů funkcí strojku a funkcí setrvačníku. Čištění pouzdra 
a kovového náramku, výměna všech těsnění, kontrola vodotěsnosti.

Quarzové hodinky:
Výměna baterie. Kontrola parametrů funkcí strojku a přesnosti hodinek. Čištění pouzdra a kovového náramku, 
výměna všech těsnění, kontrola vodotěsnosti. 

2. GENERÁLNÍ OPRAVA

Intervaly údržby závisí na modelu, klimatu okolí jako i způsobu nošení a na péče.

Mechanické nebo quarzové:
Kompletní rozebrání a čištění součástek, nahrazení opotřebovaných součástek, složení, mazání, seřízení a 
regulace. Výměna baterie (u quarzových modelů). Čištění a leštění pouzdra a kovového náramku, výměna 
všech těsnění, kontrola těsnosti.

Vezměte prosím na vědomí, že nahoře popsané procesy údržby, musí být při každé intervenci splněny. Proto 
vám doporučujeme své hodiny svěřit pouze certifikovanému servisnímu středisku Breitling. Naše kontaktní 
údaje, tak jak našich prodejcú a servisního strediska najdete v internetním portálu: www.breitling.com.

Pravidelná údržba je nejlepší způsob, jak chránit vaše investice.
Videa na toto téma najdete na: www.breitling.com/service



DOPORUČENÁ CENA PRO ZÁKAZNÍKY EUR - ČESKÁ REPUBLIKA 
VČETNĚ DPH.
CENY SE MOHOU ZMĚNIT BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ.

PERIODICKÝ  
SERVIS    

GENERÁLNÍ
OPRAVA

AUTOMAT A AUTOMAT GMT 120.– 390.–

MECHANICKÝ CHRONOGRAF 150.– 540.–

MECHANICKÝ CHRONOGRAF, KALIBER BREITLING 230.– 690.–

MECHANICKÝ CHRONOGRAF S KOMPLIKACEMI 230.– 640.–

MECHANICKÝ CHRONOGRAF QP / RATTRAPANTE Kalkulace ceny Kalkulace ceny

QUARZ / QUARZ MULTIFUNKCIONÁLNI 90.– 340.–

QUARZOVÝ CHRONOGRAF 120.– 440.–

EMERGENCY 121.5 MHZ* 420.– –

EMERGENCY DUAL FREQUENCY (121.5 a 406MHz)* Kalkulace ceny –

UTC – CO-PILOT 90.– 190.–

*  Periodický servis Emergency obsahuje všechny nutné práce, kterých je zapotřebí pro zajištění bezvadného 
fungování přístroje, jakož i renovaci pouzdra a náramku. První periodický service nabizí Breitling zdarma.

 Hodinky Breitling, které mají rozsáhlejší poškození, a pokud je to přání zákazníka, bude vypracována  
kalkulace ceny opravy. Toto je zpoplatněné (28 EUR) i v případě, nebude-li oprava provedena.

 Poskytujem záruku dvanáct (12) měsíců na provedenou práci.

Pravidelná údržba je nejlepší způsob, jak chránit vaše investice.
Videa na toto téma najdete na: www.breitling.com/service


