ZÁRUKA A POKYNY

VÁŽENÝ „ALPINISTO“,
děkujeme vám za vaši volbu. Vaše hodinky byly vyrobeny s vášní za pomoci know-how v oblasti výroby hodinek a nejmodernější technologie,
které odlišují značku Alpina – vynálezce moderních sportovních hodinek – už od roku 1883.
Nákupem hodinek Alpina jste se nyní stali „Alpinistou“, členem rodiny Alpina.
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ZVLÁŠTNÍ POKYNY
FUNKCE: HODINY, MINUTY,
DATUM, GMT (2. ČASOVÉ PÁSMO)
POUŽÍVÁNÍ FUNKCE GMT:
Hodinky s funkcí GMT jsou vybaveny druhou hodinovou ručkou s červenou šipkou, která ji na první pohled odlišuje od hlavní hodinové ručky.
Tato další ručka se otočí kolem číselníku za 24 hodin a ukazuje referenční čas. Hodinovou ručku, která ukazuje místní čas, lze snadno nastavit
posunutím z hodiny na hodinu.
Pokud jste na cestách: vytáhněte korunku do pozice 2 a nastavte svůj referenční čas s pomocí stupnice na vyvýšeném číselníku.
Poté zatlačte korunku do pozice 1 a upravte hodinovou ručku posouváním o 1 hodinu, abyste si tak zobrazili čas země, kterou navštěvujete.
Tento krok je možné provést, aniž byste zastavili chod quartzového hodinového strojku, a tedy i bez nutnosti změny ostatních nastavení
hodinek.
Nyní můžete odečítat čas pro místo, odkud jste vycestovali, na 24hodinovém číselníku a čas pro místo, kde se momentálně nacházíte, jediným
pohledem!

FUNKCE: HODINY, MINUTY, VTEŘINY, DATUM, GMT (2. ČASOVÉ PÁSMO)
POUŽÍVÁNÍ FUNKCE GMT:
Hodinky s funkcí GMT jsou vybaveny druhou šipkou, která je na první pohled odlišuje od hlavní hodinové ručky.
Tato další ručka se otočí kolem číselníku za 24 hodin a ukazuje referenční čas. Hodinovou ručku, která ukazuje místní čas, lze snadno nastavit
posunutím z hodiny na hodinu.
Pokud jste na cestách: vytáhněte korunku do pozice 2 a nastavte svůj referenční čas s pomocí stupnice na vyvýšeném číselníku.
Poté zatlačte korunku do pozice 1 a upravte hodinovou ručku posouváním o 1 hodinu, abyste si tak zobrazili čas země, kterou navštěvujete.
Tento krok je možné provést, aniž byste zastavili chod mechanického hodinového strojku, a tedy i bez nutnosti změny ostatních nastavení
hodinek.
Nyní můžete odečítat čas pro místo, odkud jste vycestovali, na 24hodinovém číselníku a čas pro místo, kde se momentálně nacházíte, jediným
pohledem!

FUNKCE: HODINY, MINUTY, 10MIN. ODPOČET
Uplynula jedna minuta.
Uplynulo 7 minut a 30 vteřin.
ODPOČET
Před spuštěním odpočtu má 5 otvorů stejnou barvu jako číselník. Každý otvor představuje jednu minutu. Spolu s vypálením startovního výstřelu
spusťte odpočet (stiskněte tlačítko 1).
Po 1 minutě první otvor zmodrá a další 4 budou mít stále stejnou barvu jako číselník. Po 5 minutách bude vteřinová ručka na pozici 12 hodin
a všech 5 otvorů bude modrých. Pořadatelé závodu pak znovu vystřelí startovací výstřel, aby tím potvrdili pokračování startu.
Pokud dojde k pozastavení odpočtu, jednoduše zastavte odpočet na hodinkách stisknutím tlačítka 4 a restartujte jej, jakmile bude odpočet
spuštěn znovu, opětovným stisknutím tlačítka 4. Po 6 minutách první otvor změní barvu na oranžovou a další 4 budou mít stále modrou barvu.
Po 9 minutách budou 4 otvory oranžové a modrá barva posledního otvoru začne pomalu mizet.
Měli byste pak zajistit, aby vaše loď startovala a překročila čáru ve chvíli, kdy bude všech 5 otvorů oranžových a vteřinová ručka bude na pozici
12 hodin.
ODPOČET
Ještě před spuštěním odpočtu je 10minutový otočný disk šedý a 10 je v dolní části mezi ukazateli 45 a 40. Zobrazuje se prvních 5 minut (od 6 do
10). Spolu s vypálením startovního výstřelu spusťte odpočet (stiskněte tlačítko 1). Po 1 minutě se objeví číslice 5 na modrém pozadí a číslice
10 zmizí. Po 5 minutách bude vteřinová ručka na pozici 12 hodin a všech 5 otvorů bude modrých. Pořadatelé závodu pak znovu vystřelí
startovací výstřel, aby tím potvrdili pokračování startu.
Pokud dojde k pozastavení odpočtu, jednoduše zastavte odpočet na hodinkách stisknutím tlačítka 4 a restartujte jej, jakmile bude odpočet
spuštěn znovu, opětovným stisknutím tlačítka 4. Po 10 minutách se zobrazí nápis START. Měli byste pak zajistit, aby vaše loď startovala
a překročila čáru ve chvíli, kdy se zobrazí nápis START a vteřinová ručka bude na pozici 12 hodin.
TAKTICKÝ PLÁNOVAČ
Hodinky Alpina Seastrong Yacht Timer jsou vybaveny taktickým plánovačem v podobě startovní čáry nakreslené přes číselník. Znaménka „+“
a „-“ značí příznivou a nepříznivou startovní pozici u startovní bóje.
Tento plánovač pomáhá námořníkům s rozhodnutím, kam na startovní čáře umístit svou loď. Pro určení nejlepší pozice na startovní čáře
použijte lunetu kompasu tímto způsobem:
- změřte směr větru s pomocí kompasu (anemometr);
- otočte lunetu tak, abyste měli úhel větru na pozici 12 hodin;
- vyplujte od startovní lodě k bóji startovní čáry, abyste určili orientaci startovní čáry;
- podívejte se, kde je umístěna orientace startovní čáry na lunetě vašich hodinek. Pokud je úhel mezi 9. a 12. hodinou, je nejlepší odstartovat ze
strany bóje. Pokud je úhel mezi 6. a 9. hodinou, je nejlepší odstartovat ze strany lodě.

DALŠÍ FUNKCE
OTOČNÁ LUNETA PRO POTÁPĚNÍ
Nezbytnou součástí hodinek Alpina na potápění je jednosměrná otočná luneta, která se otáčí proti směru hodinových ruček a využívá se pro
sledování doby ponoru. Luneta je vybavena stupnicí rozdělenou po minutách.
Princip fungování této lunety je jak jednoduchý, tak spolehlivý. Na začátku každého ponoru je nutné zarovnat nulu na lunetě s minutovou ručkou.
Díky jedinému pohledu na pozici minutové ručky vzhledem k lunetě má potápěč v každý okamžik informace o tom, kolik času uplynulo od
začátku ponoru (v minutách).
Jednosměrné otáčení lunety proti směru hodinových ruček je bezpečnostní funkce, která zajišťuje, že jakékoli neúmyslné posunutí lunety jenom
zkrátí dobu ponoru s ohledem na zbývající čas ponoru.

MĚŘICÍ STUPNICE
Měřicí stupnice jsou stupnice, které stanovují vztah mezi uplynulým časem a jinou proměnnou. Požadované informace o rychlosti (tachymetr),
vzdálenosti (telemetr) nebo jednotkách (pulsmetr, měřiče produktivity) se odečítají ze středové vteřinové ručky chronografu a odpovídající
stupnice po maximální dobu trvání 60 vteřin. U telemetru je možné využít počítadlo minut přidáním 20 km ke vzdálenosti, kterou ukazuje
středová vteřinová ručka, za každou uplynulou minutu.
POUŽÍVÁNÍ STUPNICE TACHYMETRU
Příklad 1: výpočet rychlosti vozidla. Změřte dobu, kterou vozidlu trvá ujet vzdálenost 1 km. Odečtěte rychlost, kterou na tachymetrické stupnici
ukazuje vteřinová ručka středového chronografu. V našem příkladu jede vozidlo rychlostí 90 km/h.

Příklad 1
Příklad 2

POUŽÍVÁNÍ STUPNICE TELEMETRU
Příklad 2: výpočet vzdálenosti mezi vaší pozicí a blížící se bouří. Spusťte chronograf v momentě, kdy uvidíte blesk, a poté jej zastavte, jakmile
uslyšíte hrom. Odečtěte vzdálenost uvedenou na ručce středového chronografu na telemetrické stupnici. V našem příkladu je bouře vzdálená
5 km od vaší pozice.

360° OTOČNÁ LUNETA KOMPASU
Hodinky Alpina vybavené 360° otočnou lunetou kompasu dokážou zhruba určit směr – což je zvláště užitečná funkce pro orientační a ostatní
extrémní nebo alpinistické sporty.
POKYNY K POUŽITÍ KOMPASU NA HODINKÁCH ALPINER 4 CHRONOGRAPH A ALPINER 4 GMT*
Upozornění k používání lunety kompasu:
- Nepoužívejte kompas v situacích, kdy je přesnost nezbytně důležitá. Kompas udává pouze přibližný směr.
- Používejte kompas pouze v případě, kdy je slunce zřetelně viditelné nebo jeho polohu přesně znáte.
- Vaše hodinky musí být nastavené na zimní čas. Pokud se v dané oblasti používá letní čas, musíte hodinky nastavit o hodinu později ještě před
vlastním použitím lunety kompasu.

POKYNY K POUŽÍVÁNÍ
1. NA SEVERNÍ POLOKOULI
- Nastavte hodnotu „36“ (=360° = sever) na otočné lunetě kompasu tak, aby směřovala na aktuální čas na 24hodinové stupnici.
- Držte číselník ve vodorovné úrovni a namiřte hodinovou ručku ve směru slunce.
- Nyní se aktivoval kompas a vy můžete odečítat směr na otočné lunetě kompasu. Hodnoty 36, 09, 18, 27 značí postupně sever, východ, jih
a západ.
PŘÍKLAD 1: V místě, kde se nacházíte, je 8:00 ráno. Nastavte č. 36 tak, aby na 24hodinové stupnici číselníku směřovalo na 8. Nyní namiřte
hodinovou ručku (přičemž bude číselník ve vodorovné poloze) ve směru slunce, tím se aktivuje váš kompas.
PŘÍKLAD 2: V místě, kde se nacházíte, je 18:00 odpoledne. Nastavte č. 36 tak, aby na 24hodinové stupnici číselníku směřovalo na 18. Nyní
namiřte hodinovou ručku (přičemž bude číselník ve vodorovné poloze) ve směru slunce, tím se aktivuje váš kompas.
2. NA JIŽNÍ POLOKOULI
- Nastavte hodnotu „18“ (=180° = jih) na otočné lunetě kompasu tak, aby směřovala na aktuální čas na 24hodinové stupnici.
- Držte číselník ve vodorovné úrovni a namiřte hodinovou ručku ve směru slunce.
- Nyní se aktivoval kompas a vy můžete odečítat směr na otočné lunetě kompasu. Hodnoty 36, 09, 18, 27 značí postupně sever, východ, jih
a západ.
PŘÍKLAD 1: V místě, kde se nacházíte, je 8:00 ráno. Nastavte č. 18 tak, aby na 24hodinové stupnici číselníku směřovalo na 8. Nyní namiřte
hodinovou ručku (přičemž bude číselník ve vodorovné poloze) ve směru slunce, tím se aktivuje váš kompas.
PŘÍKLAD 2: V místě, kde se nacházíte, je 18:00 odpoledne. Nastavte č. 18 tak, aby na 24hodinové stupnici číselníku směřovalo na 18. Nyní
namiřte hodinovou ručku (přičemž bude číselník ve vodorovné poloze) ve směru slunce, tím se aktivuje váš kompas.

* Při používání hodinek Alpiner 4 GMT můžete pro manipulaci s kompasem použít i 24hodinovou ručku. Pokud chcete použít právě ji, musí
24hodinová ručka ukazovat místní čas.
A) Na severní polokouli nastavte hodnotu „36“ (= sever), tak aby směřovala na 24hodinovou ručku. Poté namiřte hodinovou ručku (přičemž bude
číselník ve vodorovné poloze) ve směru slunce, tím se aktivuje váš kompas.
B) Na jižní; polokouli nastavte hodnotu „18“ (= jih), tak aby směřovala na 24hodinovou ručku. Poté namiřte hodinovou ručku (přičemž bude
číselník ve vodorovné poloze) ve směru slunce, tím se aktivuje váš kompas.
POKYNY K POUŽÍVÁNÍ KOMPASU NA HODINKÁCH SEASTRONG YACHT TIMER
1. NA SEVERNÍ POLOKOULI
- Nastavte „S“ (= jih) na otočné lunetě kompasu do středu oblouku tvořeného označením „60“ (= 12 hodin) a hodinovou ručkou.*
* v době od půlnoci do poledne nastavte „S“ nalevo od označení „60“ (= 12 hodin) a v době od poledne do půlnoci pak napravo od označení „60“
(= 12 hodin).
- Držte číselník ve vodorovné úrovni a namiřte hodinovou ručku ve směru slunce.
- Nyní se aktivoval kompas a vy můžete odečítat směr na otočné lunetě kompasu. Trojúhelník na „60“, označení „90“, „S“ a označení „270“
představují postupně sever, východ, jih a západ.
PŘÍKLAD 1: V místě, kde se nacházíte, je 10:00 ráno. Nastavte „S“ tak, aby směřovalo na hodnotu „5“ na číselníku (= napůl cesty mezi
12 hodinami a hodinovou ručkou). Nyní namiřte hodinovou ručku (přičemž bude číselník ve vodorovné poloze) ve směru slunce, tím se aktivuje
váš kompas.
PŘÍKLAD 2: V místě, kde se nacházíte, je 18:00 odpoledne. Nastavte „S“ tak, aby směřovalo na hodnotu „45“ (= 3 hodiny) na číselníku (= napůl
cesty mezi 12 hodinami a 6 hodinami). Nyní namiřte hodinovou ručku (přičemž bude číselník ve vodorovné poloze) ve směru slunce, tím se
aktivuje váš kompas.

ODOLNOST VŮČI MAGNETICKÉMU POLI
Magnetická pole dokážou podstatným způsobem ovlivnit přesnost vašich hodinek. Existuje celá řada zdrojů magnetických polí, jako jsou mobilní
telefony, iPady, počítače, reproduktory, ledničky nebo jiná elektronická zařízení. Čím silnější magnetické pole je, tím větší vliv bude mít na vaše
hodinky. Všechny hodinky značky Alpina s označením „4“, například „Alpiner 4“ jsou odolné vůči magnetickému poli. To znamená, že vykazují
minimální odchylky, i když jsou vystaveny určité úrovni magnetického pole.
Hodinky odolné vůči magnetickému poli Alpina „4“ splňují mezinárodní normu ISO 764, která definuje odolnost hodinek vůči magnetickým polím.
Podle normy ISO 764 musí hodinky odolávat expozici stejnosměrnému magnetickému poli o velikosti 4 800 A/m. Hodinky si musí zachovat
přesnost ±30 vteřin/den v porovnání s měřením před provedením testu, aby mohly být považovány za hodinky odolné proti magnetickému poli.

PÉČE O HODINKY A ZÁRUKA
PÉČE O VAŠE HODINKY ALPINA
DODRŽUJTE, PROSÍM, NÍŽE UVEDENÁ DOPORUČENÍ, ABYSTE ZAJISTILI, ŽE VÁM VAŠEHO HODINKY ALPINA BUDOU SLOUŽIT

VĚRNĚ A S NAPROSTOU DOKONALOSTÍ PO MNOHO LET.
Plavání ve slané vodě: nezapomeňte hodinky opláchnout pitnou vodou okamžitě po plavání.
Magnetismus: hodinky nepokládejte na iPady, počítače, reproduktory, mobilní telefony nebo ledničky. Tato zařízení generují silná magnetická
pole, která mohou ovlivnit přesnost vašich hodinek.
Náhlé změny: různé typy náhlých změn, šoků a otřesů – ať už se jedná o chemické, teplotní, fyzické, magnetické nebo jiné – mohou vaše
hodinky ovlivnit. Vyhněte se jim, prosím.
Šroubovací korunka: pro zabránění vniknutí vlhkosti nebo vody do pouzdra zajistěte, aby byla korunka vždy pevně zašroubována do pouzdra.
Tlačítka chronografu nepoužívejte pod vodou.
Normální korunka: pro zabránění vniknutí vlhkosti do pouzdra zajistěte, aby byla korunka vždy pevně zatlačena do výchozí pozice. Tlačítka
chronografu nepoužívejte pod vodou.
Péče a čištění kovových řemínků, kaučukových pásků a voděodolných kovových pouzder: čistěte mýdlovou vodou a zubním kartáčkem, osušte
pomocí měkkého hadříku.

SERVIS A INTERVALY ÚDRŽBY
Chemické produkty: nevystavujte hodinky přímému kontaktu s chemickými čisticími prostředky, rozpouštědly, detergenty, kosmetickými a jinými
chemickými produkty, protože by tyto látky mohly poškodit vaše pouzdro, tah nebo pryžová těsnění.
Teplota: nevystavujte hodinky teplotám vyšším než 60 °C nebo nižším než 0 °C. Nevystavujte hodinky extrémním změnám teplot, jako je
například ponoření hodinek do extrémně studené vody poté, co byly delší dobu na slunci.
Vodotěsnost: vodotěsnost hodinek nelze zaručit v každé situaci a stejně tak není jejich vodotěsnost trvalá. Vodotěsnost může být ovlivněna
nárazem do korunky, stárnutím těsnění (např. z důvodu působení chemických produktů) atp.
Stejně jako u kterýchkoli jiných mechanických hodinek, je důležité dopřát hodinkám servis v pravidelných intervalech, aby bylo zajištěno, že
budou v průběhu času fungovat správně. Obecně doporučujeme nechat provést servis každé 4–5 let, samozřejmě vlastní interval se odvíjí od
toho, jak své hodinky používáte, a také na podmínkách, v jakých je používáte.
Seznam našich oficiálních distributorů a servisních center naleznete na stránce www.alpina-watches.com.
MECHANICKÉ HODINKY
Setrvačník v automatických hodinkách Alpina kmitá 28 800krát za hodinu a ozubené soustrojí se posune vpřed 691 200krát za 24 hodin. Za čtyři
roky to znamená více než jednu miliardu impulzů! Doporučujeme hodinky zanést každé 3–4 roky k oficiálnímu distributorovi společnosti Alpina
nebo do servisního centra, kdy je zkušený hodinář důkladně prohlédne ještě před tím, než je pečlivě vyčistí a strojek namaže.

PÉČE O KOŽENÝ ŘEMÍNEK
VODOTĚSNOST
Stupeň krytí odolnosti proti vodě vašich hodinek se stanovuje a kontroluje během výroby v našich dílnách. Nejedná se o doživotní záruku na
vniknutí vody do hodinek.
Vaše hodinky jsou voděodolné pouze v tom případě, kdy je korunka zcela zatlačena k pouzdru. Pokud mají vaše hodinky šroubovací korunku,
musí být pevně zašroubována do pouzdra.
Vaše hodinky nejsou vodotěsné, pokud je korunka v pozici pro nátah nebo nastavení času. Podobně byste neměli používat ani tlačítka, pokud
jsou hodinky vlhké nebo ponořené ve vodě.
Stárnutí a běžné každodenní používání může ovlivnit voděodolnost vašich hodinek. Nevystavujte hodinky teplotním extrémům (ponoření
hodinek do studené vody poté, co byly delší dobu na slunci), které by mohly poškodit těsnění, a náhlým změnám, šokům a otřesům –
chemickým, fyzickým nebo jiným – které by mohly narušit technickou integritu pouzdra hodinek.
Doporučujeme zanést hodinky každé 2–3 roky k oficiálnímu distributorovi společnosti Alpina nebo do servisního centra, kde vám voděodolnost
zkontrolují. Doporučujeme dodržovat následující pokyny, aby váš kožený řemínek zůstal v dobrém stavu po co nejdelší možnou dobu:
Nevystavuje hodinky kontaktu s vodou a vlhkostí, abyste zabránili změně zbarvení a deformaci.
Abyste zabránili změně zbarvení, nevystavujte hodinky delší dobu slunci.
Nevystavujte hodinky mastným látkám, kosmetickým produktům a jiným chemickým činidlům.
Kůže je organický a propustný materiál, a proto ve svém původním stavu nevydrží navěky. Nicméně pokud se budete řídit výše uvedenými
doporučeními, vydrží vám po mnoho let. Kožený řemínek si můžete nechat vyměnit u kteréhokoli oficiálního distributora společnosti Alpina.

ANTIREFLEXNÍ ÚPRAVA SAFÍROVÉHO SKLA
Antireflexní úprava safírového skla zlepšuje viditelnost a kontrast číselníku vašich hodinek. Při běžném denním používání a opotřebení se
mohou na této povrchové úpravě vyskytnout jisté stopy. Tyto stopy považujeme za běžné, a záruka se na ně proto nevztahuje.

ŠROUBOVACÍ KORUNKA
Některé hodinky Alpina jsou vybaveny šroubovací korunkou, kterou je nutné odšroubovat, pokud chcete změnit čas nebo datum. Po použití je
nutné korunku zatlačit na pouzdro a pevně ji zašroubovat zpět. V případě, že tak neučiníte, můžete ohrozit voděodolnost svých hodinek.

MEZINÁRODNÍ ZÁRUKA
Vaše hodinky Alpina mají záruku v délce trvání dvou let (24 měsíců) počínaje dnem nákupu, která kryje všechny výrobní vady zjištěné v průběhu
běžného používání tak, jak je uvedeno v následujících podmínkách: Společnost Alpina Watch International S.A. se zavazuje zdarma nahradit
jakoukoli součást vadou z důvodu výrobní vady, která byla řádně zaznamenána našimi servisními techniky. Na hodinky se vztahuje záruka
v délce dvou let, a to od data uvedeného na záručním listu, který je podepsaný a orazítkovaný autorizovaným distributorem společnosti Alpina.
TATO MEZINÁRODNÍ ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE NA:
Krádež, ztrátu, vyšší moc nebo následky přírodních katastrof;
Životnost baterie;
Běžné opotřebení a stárnutí (např. poškrábání křišťálového skla, změny zbarvení a/nebo materiálu nekovových řemínků a pásků, jako jsou
kožené, textilní nebo gumové, nebo na odlupování potahu);
Poškození kterékoli části hodinek následkem špatného zacházení nebo nevhodného použití, nedostatečné péče, zanedbání, nehody (oděrky,
rýhy, promáčkliny, rozbité sklo atp.), nesprávného použití hodinek a nedodržení pokynů k používání od společnosti Alpina;
Jakékoli nepřímé nebo následné škody vzniklé z důvodu používání, jako je nefunkčnost, vady nebo nepřesnost hodinek Alpina;
Vady nebo poškození vzniklé následkem manipulace nebo zásahem do hodinek jakoukoli stranou, která není servisním centrem autorizovaným
společností Alpina (jako je například výměna baterie, servis nebo oprava), nebo pozměňování původního stavu, ke kterým došlo mimo kontrolu
společnosti Alpina.
Používání jiných baterií než baterií, doporučených společností Alpina.

Tato záruka je platná pouze na hodinky, které mají záruční list řádně podepsaný, datovaný a orazítkovaný autorizovaným distributorem
společnosti Alpina. Na listu musí být uvedeno jak referenční, tak individuální registrační číslo hodinek Alpina.
Jakýkoli servis nebo opravy vašich hodinek Alpina musí být provedeny výhradně v servisním centru schváleném společností Alpina, jinak tato
mezinárodní záruka pozbývá platnosti.
Mezinárodní záruka v žádném případě neruší, neomezuje ani jinak neovlivňuje žádná zákonem stanovená práva nebo privilegia spotřebitelů
v zemi, kde byly hodinky Alpina zakoupeny.

PRAVOST
Často nás lidé žádají, abychom ověřili, zda jsou hodinky Alpina pravé. Oficiální distributoři společnosti Alpina dosvědčují pravost veškerých
hodinek Alpina a nabízí odborný a spolehlivý poprodejní servis díky svým odborným a profesionálním dovednostem, ale i speciálně upravenému
vybavení.
Společnost Alpina Watch International S.A. prohlašuje, že nemá žádný vztah, ani odpovědnost za jakékoli hodinky nebo jiný výrobek, který nese
název, značku, logo nebo symbol Alpina a který je nabízen k prodeji kýmkoli jiným, kdo není oficiálním distributorem společnosti Alpina.
Nákup takového výrobku od neautorizované strany proto kupující činí výhradně na své vlastní riziko, především pak v případě padělků nebo
nekvalitních výrobků a v případě výrobků zakoupených prostřednictvím internetu.
Společnosti Alpina ani žádnému z jejích autorizovaných zástupců nevzniká povinnost ručení (výslovného ani implicitního), servisu ani jakýkoli
jiný závazek s ohledem na výrobky prodávané neautorizovanými stranami, které nemají řádně orazítkovaný mezinárodní záruční list od
společnosti Alpina.
Z výše uvedených důvodů a ve vašem vlastním zájmu vás proto vyzýváme, abyste si zakoupili výhradně pravé hodinky Alpina, které jsou
k dispozici exkluzivně u oficiálních distributorů společnosti Alpina.

SERVISNÍ CENTRA
Aktualizovaný seznam našich autorizovaných servisních center a oficiálních distributorů najdete na naší oficiální webové stránce www.alpinawatches.com

