
Warranty (en)

Your MonPrunier watch is covered by an international warranty for a period of twenty-four (24) months from the
date of purchase under the terms and conditions of this warranty. The international MonPrunier warranty covers
material and manufacturing defects existing at the time of delivery of the purchased MonPrunier watch (“defects”).
During the warranty period and by presenting the valid warranty card, you will have the right to have any defect
repaired free of charge. In the event that repairs are improper to restore the normal conditions of use of your
MonPrunier watch, MonPrunier guarantees its replacement by a watch of identical or similar characteristics. The
warranty for the replacement watch ends twenty-four (24) months after the date of purchase of the replaced watch.

This manufacturer’s warranty does not cover:

– the life of the battery;

– normal wear and tear and aging (e.g. scratched crystal; alteration of the colour and/or material of non metallic
straps and chains, such as leather, textile, rubber; peeling of the plating);

– any damage on any part of the watch resulting from abnormal / abusive use, lack of care, negligence, accidents
(knocks, dents, crushing, broken crystal, etc.)

– indirect or consequential damages of any kind resulting from e.g. the use, the non-functioning, the defects or the
inaccuracy of the MonPrunier watch;

– the MonPrunier watch handled by non-qualified persons (e.g. for battery replacement, services or repairs)

Any further claim against MonPrunier e.g. for damages additional to the above described warranty is expressly
excluded, except mandatory statutory rights the purchaser may have against the manufacturer.

Replacing the battery

We recommend that you contact MonPrunier directly or a qualified watchmaker, as they are equipped with the tools
and apparatus required to carry out the work and the necessary checks in a professional manner. A worn-out battery
should be replaced immediately in order to reduce the risk of leakage and consequent damage to the movement.
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Záruka (cs)

Na vaše hodinky MonPrunier se vztahuje mezinárodní záruka po dobu dvaceti čtyř (24) měsíců od data nákupu
podle podmínek této záruky. Mezinárodní záruka MonPrunier se vztahuje na materiálové a výrobní vady existující v
době dodání zakoupených hodinek MonPrunier („závady“). Během záruční doby a předložením platného záručního
listu máte právo na bezplatnou opravu vady. V případě, že opravy neprovedou obnovení normálních podmínek
používání vašich hodinek MonPrunier, MonPrunier garantuje jejich výměnu za hodinky se stejnými nebo
podobnými vlastnostmi. Záruka na náhradní hodinky končí dvacet čtyři (24) měsíců po datu zakoupení vyměněných
hodinek.

Tato záruka výrobce se nevztahuje na:

– životnost baterie;

– běžné opotřebení a stárnutí (např. poškrábaný krystal; změna barvy a/nebo materiálu nekovových řemínků a
řetízků, jako je kůže, textil, guma; odlupování pokovení);

– jakékoli poškození jakékoli části hodinek způsobené abnormálním/nevhodným používáním, nedostatečnou péčí,
nedbalostí, nehodami (klepání, promáčknutí, rozdrcení, rozbití krystalu atd.)

– nepřímé nebo následné škody jakéhokoli druhu vyplývající např. používání, nefunkčnost, vady nebo nepřesnost
hodinek MonPrunier;

– s hodinkami MonPrunier manipulovanými nekvalifikovanými osobami (např. při výměně baterie, servisu nebo
opravě)

Jakákoli další pohledávka vůči MonPrunier, např. na škody nad rámec výše popsané záruky je výslovně vyloučeno, s
výjimkou povinných zákonných práv, které může mít kupující vůči výrobci.

Výměna baterie

Doporučujeme obrátit se přímo na MonPrunier nebo na kvalifikovaného hodináře, kteří jsou vybaveni nástroji a
přístroji potřebnými k profesionálnímu provedení prací a potřebných kontrol. Opotřebovanou baterii je třeba
okamžitě vyměnit, aby se snížilo riziko vytečení a následného poškození stroje.
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