
                                                                   
 

                                                                   
 

                            بسمه تعالی                                                        
 اتحادیه صنف ساعت مشهد                   

 

 

 

 .که حاوی مشخصات دقیق ساعت باشد را ارائه نماید رسید دریافت ساعتتعمیر کار باید به مشتری  -1

 .با توافق مشتری میباشد...  رولکس،امگا،پیاژه،لونژین،رادو  واجرت تعمیر ساعتهای ممتاز شامل  -2

 .مبلغ خرید لوازم یدکی به اجرت سرویس اضافه خواهد شد -3

 .و شستشوی داخلی ساعت میباشد ، مونتاژ ، روغنکاری تعمیر بدون عیب و ایرادکامل منظور از سرویس  -4

 .باشدیم ضمانت ماه 6 یدارا نخوردن آب و ضربه شرط به است شده ریتعم که ییساعتها -5

 .هزینه ایاب و ذهاب و موارد مطرح نشده دیگر با توافق طرفین میباشد -6

 .در معرض دید مشتری، ارائه فاکور تعمیرات بصورت شفاف بانرخ مصوب الزامی است نصب نرخنامه -7

 .تماس حاصل نمایید اتحادیه صنف ساعت  38383337مشتری گرامی در صورت مشاهده تخلف با تلفن -8

 

     6پ  12ملک الشعرای بهار خیابان : آدرس اتحادیه        

 

 (تومان)درجه دو (تومان)درجه یک شرح خدمات                          ردیف

000/220 مکانیکی،ژاپنیسرویس کامل ساعتهای کرنوگراف  1  000/120  

000/200 دیجیتال-کورنوگراف کوارتز،آنالوگسرویس کامل ساعتهای  2  000/100  

000/120 اتوماتیک اصلی زنانه و مردانهسرویس کامل ساعتهای  3  000/00  

000/180 دوزمانه اصلیسرویس کامل ساعتهای  4  000/00  

000/100 مچی کوارتز تقویمی و سادهسرویس کامل ساعتهای  5  000/50  

000/100 مکانیکی ،کوکیمچی سرویس کامل ساعتهای  6  000/60  

000/250 کامپیوتری و دیجیتالسرویس کامل ساعتهای  0  000/150  

000/120 دیواری و ایستاده مکانیکی،کوکیسرویس کامل ساعتهای  8  000/60  

000/00 زنگی و تقویمیسرویس کامل ساعتهای ایستاده و دیواری باطری دار، 0  000/50  

000/60 زنگی و تقویمیسرویس کامل ساعتهای رومیزی  10  000/30  

000/60 تعویض شیشه های ساده و شکل دار 11  000/30  

000/30 اجرت تعویض موتور ساعت دیواری وایستاده ساده 12  000/15  

000/35 اجرت تعویض موتور ساعت دیواری وایستاده موزیکال 13  000/20  

000/15 بند ساعت اجرت تعویض وتغییر در سایز 13  000/5  

000/80 تعویض شیشه های تراش و ذره بین 14  000/45  

 با توافق طرفین با توافق طرفین تعویض شیشه های خاص و مدل دار 15

000/40 اجرت تعویض باطری های اصلی 16  000/20  

000/00 های مچی اجرت تعویض موتور ساعت 10  000/40  

       

                              به آدرس                                با کد ملی                   اینجانب      

 نظرکارشناسان اتحادیه صنف ساعت را قبول داشته و نرخنامه صنفی فوق مالک عمل اینجانب میباشد     

        

 امضاء                                                                                                                                                                                  
 


