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TW-Steel Greandeur Ã³ra: TW55
131 900 Ft
VÃ-zÃ¡llÃ³sÃ¡g: 100 M, azaz 10 BAR nyomÃ¡sig fokozottan vÃ-zÃ¡llÃ³ Ãšszni, fÃ¼rdeni nyugodtan lehet az
Ã³rÃ¡ban, de kemÃ©ny vizisportokhoz ( jet-bike, jet-ski, vizisÃ- ) nem ajÃ¡nlott. Megfelel az ISO2281
szabvÃ¡nyban leÃ-rtaknak. Ã“raÃ¼veg: Az Ã³ra Ã¼vege edzett kristÃ¡lyÃ¼veg .A kemÃ©nyÃ-tett, edzett
kristÃ¡lyÃ¼veg kevÃ©sbÃ© karcolÃ³dik, de nem teljesen karcÃ¡llÃ³. SzÃ¡llÃ-tÃ¡si kÃ¶ltsÃ©g: A termÃ©ket
megrendelÃ©s esetÃ©n INGYENESEN HÃ•ZHOZ SZÃ•LLÃ•TJUK. Ã–nt a termÃ©k vÃ©telÃ¡rÃ¡n kÃ-vÃ¼l
egyÃ©b kÃ¶ltsÃ©g nem terheli. Figyelem! BiztonsÃ¡gos szÃ¡llÃ-tÃ¡s, a GLS CsomagfutÃ¡rral, Ã©s csomag
biztosÃ-tÃ¡ssal! Ez nem Postai csomag! Caliber: Az Ã³rÃ¡ba a megbÃ-zhatÃ³ JapÃ¡n szerkezetgyÃ¡rtÃ³ a
Miyota cÃ©g kvarc szerkezetÃ©t Ã©pÃ-tettÃ©k. A szerkezetre a pontossÃ¡g, Ã©s csekÃ©ly
meghibÃ¡sodÃ¡s jellemzÅ‘. Garancia: A gyÃ¡rtÃ³ az Ã³ra szerkezetÃ©re 24 hÃ³nap azaz 2 Ã©v garanciÃ¡t
biztosÃ-t a vÃ¡sÃ¡rlÃ³ rÃ©szÃ©re, amelyet a vÃ¡sÃ¡rlÃ³ az arra kijelÃ¶lt Ã³raszervizben Ã©rvÃ©nyesÃ-thet.
A szervizek listÃ¡jÃ¡t a Garancia, Ã©s Szerviz menÃ¼pontban talÃ¡lja. Szerkezet: A megbÃ-zhatÃ³ pontos
quartz Ã³raszerkezet elemmel mÅ±kÃ¶dik. Az elem vÃ¡rhatÃ³ Ã©lettartama kb. 2-3 Ã©v az Ã³ra funkciÃ³itÃ³l
fÃ¼ggÅ‘en. Ã“racsat anyaga: ValÃ³di bÅ‘r szÃ-j. A szÃ-j termÃ©szetes anyagbÃ³l kÃ©szÃ¼l. A bÅ‘rszÃ-jak
nem vÃ-zÃ¡llÃ³ak, Ã-gy a vÃ-zÃ¡llÃ³sÃ¡gi garancia a bÅ‘rszÃ-jakra nem vonatkozik. CsomagolÃ¡s: A
termÃ©keket a gyÃ¡rtÃ³ Ã¡ltal biztosÃ-tott dobozban, vagy tasakba csomagolva kÃ¼ldjÃ¼k el Ã–nnek. A
gyÃ¡ri dobozok tÃ-pusa vÃ¡ltozhat. A csomag tovÃ¡bbÃ¡ tartalmazza a garanciafÃ¼zetet, Ã©s a hasznÃ¡lati
ÃºtmutatÃ³t, Ã©s a szÃ¡mlÃ¡t is. Ã“ratok anyaga: NemesacÃ©l tokozÃ¡s (316L rozsdamentes acÃ©l)
ElÃ¡llÃ¡si jog: BÃ¡tran rendelje meg az Ã³rÃ¡t vagy az Ã©kszert, mert ha a termÃ©k a kÃ©zhezvÃ©telt
kÃ¶vetÅ‘en nem nyernÃ© el a tetszÃ©sÃ©t, tÃºl nagy, tÃºl kicsi, vagy csak egyszerÅ±en csak nem tetszik. A
kÃ©zhezvÃ©teltÅ‘l szÃ¡mÃ-tott 15 napon belÃ¼l minden indok nÃ©lkÃ¼l visszakÃ¼ldheti hozzÃ¡nk azt,
Ã©s mi kicserÃ©ljÃ¼k, vagy visszatÃ©rÃ-tjÃ¼k az Ã¡rÃ¡t. ErrÅ‘l rÃ©szletesen a lÃ¡blÃ©cben az ElÃ¡llÃ¡si
Jog menÃ¼ben olvashat. Nem: NÅ‘i modell Ã“ratok szÃ-ne: Az Ã³ra tokja sÃ¡rga arany szÃ-nÅ±. A Modern
PVD technolÃ³gia miatt az Ã³ra sokÃ¡ig megÅ‘rzi eredeti szÃ-nÃ©t. Ã“ratok formÃ¡ja: Az Ã³ra tok rÃ©sze
kerek formÃ¡jÃº. KijelzÃ©s: Az Ã³ra hagyomÃ¡nyos analÃ³g mutatÃ³kkal jelzi az idÅ‘t. SzÃ¡mlap SzÃ-ne: Az
Ã³ra szÃ¡mlapja vilÃ¡gos Ã¡rnyalatÃº. StÃ-lus: Az Ã³ra formÃ¡ja sportos, dinamikus jegyeket hordoz magÃ¡n.
Extra FunkciÃ³k: EgyszerÅ± dÃ¡tum kijelzÃ©s. A szÃ¡mlap alatt elhelyezkedÅ‘ naptÃ¡rkorongrÃ³l
leolvashatÃ³ a nap. Stopper funkciÃ³val ellÃ¡tott karÃ³ra. Az Ã³ra szÃ¡mlapjÃ¡n elhelyezett kicsi
segÃ©dszÃ¡mlapok segÃ-tsÃ©gÃ©vel leolvashatÃ³ a mÃ©rt kÃ¶ridÅ‘. A stopper beosztÃ¡si, Ã©s mÃ©rÃ©si
adatai szerkezettÅ‘l fÃ¼ggnek, pontos informÃ¡ciÃ³k a hasznÃ¡lati ÃºtmutatÃ³ban. GyÃ¡ri weboldal: A
tremÃ©krÅ‘l bÅ‘vebb informÃ¡ciÃ³kat a gyÃ¡rtÃ³ hivatalos weboldalÃ¡n olvashat. Figyelem! Ne rendeljen a
gyÃ¡rtÃ³ hivatalos oldalÃ¡rÃ³l, mert a megrendelt termÃ©k EU-n kÃ-vÃ¼li harmadik orszÃ¡gbÃ³l Ã©rkezik,
ezÃ©rt magas szÃ¡llÃ-tÃ¡si kÃ¶ltsÃ©g, vÃ¡m, Ã©s 27% Ã•fa fizetÃ©si kÃ¶telezettsÃ©g terheli. Igy a
termÃ©k vÃ¡rhatÃ³ vÃ©gÃ¡ra magasabb lesz min a mi webshopunkban, Ã©s a garancia Ã©rvÃ©nyesÃ-tÃ©s
is nehÃ©zkes. A mÃ¡rka oldalÃ¡n lehetnek olyan modellek amlyek MagyarorszÃ¡gon nem, vagy mÃ©g, vagy
mÃ¡r nem kaphatÃ³k, errÅ‘l kÃ©rjen informÃ¡ciÃ³t tÅ‘lÃ¼nk. A termÃ©k hivatalos mÃ¡rkaoldala:
http://www.twsteel.com FelÃ¼letkezelÃ©s: Amennyiben a termÃ©k nem ezÃ¼st szÃ-nÅ±, Ãºgy a gyÃ¡rtÃ³
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az Ã³ratokot,, Ã©s fÃ©mcsat esetÃ©n a csatot, PVD technolÃ³giÃ¡val felÃ¼let kezelte. A PVD
felÃ¼letkezelÃ©snek kÃ¶szÃ¶nhetÅ‘en, az Ã³ra a szÃ-nÃ©t nagyon sokÃ¡ig megÅ‘rzi a lekopÃ¡s veszÃ©lye
minimÃ¡lis. A PVD technolÃ³giÃ¡val kezelt felÃ¼letek, Ã©veken Ã¡t csillogÃ³ dÃ-szei viselÅ‘jÃ©nek. Ã“racsat
SzÃ-ne: FehÃ©r Ã“ra magassÃ¡ga: 45 FizetÃ©s-szÃ¡llÃ-tÃ¡s: Ã–n az termÃ©ket tÃ¶bbfÃ©le mÃ³don
rendelheti meg. Fizethet utÃ¡nvÃ©ttel a futÃ¡rnak. Online bankkÃ¡rtyÃ¡val a weboldalon (PayU biztonsÃ¡gos
fizetÃ©si megoldÃ¡sok). TovÃ¡bbÃ¡ elÅ‘re utalÃ¡ssal az Ã¡ltalunk megadott bankszÃ¡mlÃ¡ra Sopron Bank
17600042-00673352-00200004. Illetve szemÃ©lyes Ã¡tvÃ©telnÃ©l Ã¼zletÃ¼nkben a helyszÃ-nen. A
termÃ©kek szÃ¡llÃ-tÃ¡sÃ¡t az OrszÃ¡g egÃ©sz terÃ¼letÃ©n a GLS futÃ¡rszolgÃ¡lat vÃ©gzi. SzÃ¡llÃ-tÃ¡si
idÅ‘ 24-48 Ã³ra (munkanapokon, a kÃ©szleten lÃ©vÅ‘ termÃ©kekre). Szerviz: A TW-Steel Ã³rÃ¡k hivatalos
mÃ¡rkaszervize az It's Time Szerviz Budapest, TerÃ©z krt. 31. Tel.: 06 1 269 1078 CsalÃ¡d: TW STEEL
Greandeur
Az eladÃ³rÃ³l
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