


Ul. Igańska 24   04-087   Warszawa    

Tel. 22 879 97 93 wew. 2   Tel. Kom. 664 719 608

serwis@poljot.com.pl   www.poljot.com.pl 

Kategoria zegarka Specyfikacja zegarka Usługa częściowa 
(PLN – Ceny zawierają VAT) 

Pełny serwis 
(PLN – Ceny zawierają VAT)

Mechaniczny 

Prosty 240,- 850,- 

Chronograf 330,- 1300,- 

Kwarcowy 

Prosty 240,- 550,- 

Chronograf/Wielofunkcyjny 

Autokwarc 250,- 880,- 

Zegarki Touch 

T-Race Touch, T-Touch Classic, Racing-Touch, 
T-Touch Original,Silen-T 

280,- 1000,- 

Inne zegarki Touch 

Wymiana modułu czujnika ciśnienia w zegarku 
Touch 

950,- 

Pozostałe 

Szybki serwis Wymiana baterii, skrócenie bransolety, itp. 120,- 

Pełny serwis polega na wykonaniu następujących czynności : 
 demontaż mechanizmu 

 czyszczenie za pomocą myjki wibracyjnej

 ponowny montaż ze sprawdzeniem funkcjonowania wszystkich podzespołów, przesmarowanie łożysk
 ustawienie i regulacja dokładności chodu

 wymiana uszkodzonych części  (do wartości 50 zł w cenie usługi) 
 mycie koperty lub bransolety 

Usługa częściowa polega na wykonaniu następujących czynności: 
 mycie koperty, bransolety w myjce ultradźwiękowej 
 wymiana szkła, koronki, teleskopów, uszczelek 

 regulacja dokładności chodu 

 testy wodoszczelności z wydrukiem
 polerowanie koperty

 polerowanie bransolety 

 inne czynności na indywidualne życzenie klienta

Ceny nie obejmują kosztów transportu. 
Naprawa wykonywana jest po wycenie i  uzyskaniu zgody klienta na jej przeprowadzenie. 

Oferujemy 24-miesięczną gwarancję na przeprowadzone prace. W razie uszkodzenia objętego gwarancją, przeprowadzamy naprawę lub wymianę wszelkich 
niezbędnych części bez dodatkowych opłat, oraz/lub poprawiamy wadliwie wykonane prace, jeśli zostały one stwierdzone przez naszych certyfikowanych 

serwisantów. Wszelkie inne roszczenia względem wadliwie wykonanych prac są całkowicie wykluczone. Gwarancja nie obejmuje normalnego zużycia 
podzespołów ani uszkodzeń powstałych w następstwie wypadku lub zaniedbania. Gwarancja zostaje unieważniona w przypadku przeprowadzenia jakichkolwiek 

prac przez osoby niebędące certyfikowanymi serwisantami. 

280,- 850,- 

280,- 1300,- 
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Ul. Igańska 24   04-087   Warszawa    

Tel. 22 879 97 93 wew. 2   Tel. Kom. 664 719 608

serwis@poljot.com.pl   www.poljot.com.pl 

Kategoria zegarka Specyfikacja zegarka Usługa częściowa 
(PLN – Ceny zawierają VAT) 

Pełny serwis 
(PLN – Ceny zawierają VAT)

Mechaniczny 

Prosty 240,- 850,- 

Chronograf 300,- 1300,- 

Kwarcowy 

Prosty 240,- 550,- 

Chronograf/Wielofunkcyjny 

Szybki serwis 

Szybki serwis Wymiana baterii, skrócenie bransolety, itp. 120,- 

Pełny serwis polega na wykonaniu następujących czynności : 
 demontaż mechanizmu 
 czyszczenie za pomocą czterokomorowej myjki wibracyjnej

 ponowny montaż ze sprawdzeniem funkcjonowania wszystkich podzespołów, przesmarowanie łożysk

 ustawienie i regulacja dokładności chodu
 wymiana uszkodzonych części

 mycie koperty lub bransolety 

 wymiana ,w razie konieczności, elementów odpowiedzialnych za utrzymanie deklarowanej szczelności koperty
 testy szczelności , wydruk wyników testu

Usługa częściowa polega na wykonaniu następujących czynności: 
 mycie koperty, bransolety w myjce ultradźwiękowej

 wymiana szkła, koronki, teleskopów, uszczelek

 regulacja dokładności chodu 
 testy wodoszczelności z wydrukiem

 polerowanie koperty

 polerowanie bransolety 
 inne czynności na indywidualne życzenie klienta

Ceny nie obejmują kosztów transportu. 
Naprawa wykonywana jest po wycenie i  uzyskaniu zgody klienta na jej przeprowadzenie. 

Zapewniamy 24-miesieczną gwarancję na przeprowadzone prace i użyte części. W przypadku pojawienia się usterki objętej tą gwarancją zostanie ona 
usunięta na nasz koszt i w niezbędnym  zakresie. Wyklucza się wszelkie inne roszczenia np. za szkody wkraczające poza okres gwarancji. Gwarancja nie 

obejmuje normalnego zużycia, uszkodzeń powstałych w wyniku wypadku lub zaniedbania. Wszelkie interwencje przeprowadzone przez nieautoryzowane 
punkty serwisowe powodują utratę gwarancji. Nie udziela się gwarancji na serwisy wykonane w ograniczonym zakresie na życzenie klienta. W przypadku 

skomplikowanych napraw i ze względu na konieczność sprowadzenia dodatkowych części serwis może trwać do 90 dni. 

280,- 1000,- 
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Kategoria zegarka Specyfikacja zegarka Usługa częściowa 
(PLN – Ceny zawierają VAT) 

Pełny serwis 
(PLN – Ceny zawierają VAT)

Mechaniczny 

Prosty 320,- 1000,-

Automatyczny 350,- 1100,-

Chronograf 350,- 1750,-

Fazy księżyca 350,- 1750,-

Retrograde 350,- 1750,-

Stary Kaliber (przed 1985) Indywidualna wycena 

Kwarcowy 

Prosty 320,- 890,-

Chronograf/Wielofunkcyjny 320,- 1350,-

Pozostałe 

Szybki serwis Wymiana baterii, skrócenie bransolety, itp. 120,- 

Pełny serwis polega na wykonaniu następujących czynności : 
 demontaż mechanizmu 

 czyszczenie za pomocą czterokomorowej myjki wibracyjnej 
 ponowny montaż ze sprawdzeniem funkcjonowania wszystkich podzespołów, przesmarowanie łożysk

 ustawienie i regulacja dokładności chodu

 wymiana uszkodzonych części
 mycie koperty lub bransolety 

 wymiana ,w razie konieczności, elementów odpowiedzialnych za utrzymanie deklarowanej szczelności koperty
 testy szczelności , wydruk wyników testu

Usługa częściowa polega na wykonaniu następujących czynności: 
 mycie koperty, bransolety w myjce ultradźwiękowej
 wymiana szkła, koronki, teleskopów, uszczelek

 regulacja dokładności chodu 

 testy wodoszczelności z wydrukiem
 polerowanie koperty

 polerowanie bransolety 

 inne czynności na indywidualne życzenie klienta

Ceny nie obejmują kosztów transportu. 
Naprawa wykonywana jest po wycenie i  uzyskaniu zgody klienta na jej przeprowadzenie. 

Zapewniamy 24-miesieczną gwarancję na przeprowadzone prace i użyte części. W przypadku pojawienia się usterki objętej tą gwarancją zostanie ona 
usunięta na nasz koszt i w niezbędnym  zakresie. Wyklucza się wszelkie inne roszczenia np. za szkody wkraczające poza okres gwarancji. Gwarancja nie 

obejmuje normalnego zużycia, uszkodzeń powstałych w wyniku wypadku lub zaniedbania. Wszelkie interwencje przeprowadzone przez nieautoryzowane 
punkty serwisowe powodują utratę gwarancji. Nie udziela się gwarancji na serwisy wykonane w ograniczonym zakresie na życzenie klienta. W przypadku 

skomplikowanych napraw i ze względu na konieczność sprowadzenia dodatkowych części serwis może trwać do 90 dni. 
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Ul. Igańska 24   04-087   Warszawa    
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serwis@poljot.com.pl   www.poljot.com.pl 

METALE NIESZLACHETNE – Stal (również stal powlekana), tytan, ceramika 

Rodzaj zegarka Kaliber Usługa częściowa 
(Cena sugerowana Brutto w PLN) 

Pełny serwis 
(Cena sugerowana Brutto w PLN)

Mechaniczny 

Prosty 900,- 3200,- 

Z chronografem 1200,- 4100,- 

Kwarcowy 

Prosty 900,- 2300,- 

Z chronografem 1200,- 2700,- 

METALE SZLACHETNE – Bikolorowe, srebro, złoto, platyna, pallad 

Rodzaj zegarka Kaliber Usługa częściowa 
(Cena sugerowana Brutto w PLN) 

Pełny serwis 
(Cena sugerowana Brutto w PLN)

Mechaniczny 

Prosty 1400,- 3800,- 

Z chronografem 2200,- 5100,- 

Kwarcowy 

Prosty 1500,- 2900,- 

Z chronografem 2200,- 3700,- 

Pełny serwis polega na wykonaniu następujących czynności : 
 demontaż mechanizmu 
 czyszczenie za pomocą czterokomorowej myjki wibracyjnej

 ponowny montaż ze sprawdzeniem funkcjonowania wszystkich podzespołów, przesmarowanie łożysk 

 ustawienie i regulacja dokładności chodu
 wymiana uszkodzonych części

 mycie koperty lub bransolety 

 wymiana ,w razie konieczności, elementów odpowiedzialnych za utrzymanie deklarowanej szczelności koperty
 testy szczelności , wydruk wyników testu

Usługa częściowa polega na wykonaniu następujących czynności: 
 mycie koperty, bransolety w myjce ultradźwiękowej

 wymiana szkła, koronki, teleskopów, uszczelek

 regulacja dokładności chodu 
 testy wodoszczelności z wydrukiem

 polerowanie koperty

 polerowanie bransolety 
 inne czynności na indywidualne życzenie klienta

Ceny nie obejmują kosztów transportu. 
Naprawa wykonywana jest po wycenie i  uzyskaniu zgody klienta na jej przeprowadzenie. 

Zapewniamy 24-miesieczną gwarancję na przeprowadzone prace i użyte części. W przypadku pojawienia się usterki objętej tą gwarancją zostanie ona 
usunięta na nasz koszt i w niezbędnym  zakresie. Wyklucza się wszelkie inne roszczenia np. za szkody wkraczające poza okres gwarancji. Gwarancja nie 

obejmuje normalnego zużycia, uszkodzeń powstałych w wyniku wypadku lub zaniedbania. Wszelkie interwencje przeprowadzone przez nieautoryzowane 
punkty serwisowe powodują utratę gwarancji. Nie udziela się gwarancji na serwisy wykonane w ograniczonym zakresie na życzenie klienta. W przypadku 

skomplikowanych napraw i ze względu na konieczność sprowadzenia dodatkowych części serwis może trwać do 90 dni. 

Wymiana baterii - 150 ,-
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