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• Certificado digital de propriedade com base na tecnologia Blockchain para todos os relógios Vacheron Constantin
• The Hour Club: este clube de especialistas aficionados, reservado exclusivamente aos proprietários de relógios
Vacheron Constantin, permite garantir a rastreabilidade dos relógios adquiridos.
• Seis anos de extensão da garantia, para além da garantia habitual de dois anos, atribuída a todos os proprietários
que tenham adquirido relógios a partir de 2020.
Genebra, 27 de janeiro de 2022 - A partir de agora, qualquer proprietário de um relógio Vacheron Constantin poderá
beneficiar de um certificado digital de propriedade baseado na tecnologia Blockchain, acessível através do sítio
web do The Hour Club. Esta tecnologia Blockchain, garante uma rastreabilidade infalsificável durante todo o ciclo
de vida do relógio, cujas características únicas passam a ser digitalizadas e salvaguardadas através de encriptação.
Paralelamente, os clientes que tenham adquirido um relógio entre janeiro de 2020 e janeiro de 2022 podem solicitar
uma extensão da garantia por um período de seis anos, que será aplicada automaticamente, a partir de janeiro de
2022, aos modelos adquiridos pelos clientes que aceitem os termos e as condições de inscrição no The Hour Club.
The Hour Club, o clube exclusivo para proprietários de relógios Vacheron Constantin, dá o salto para as tecnologias
do futuro com Blockchain, um avanço digital que estará disponível para todas as coleções a partir do início de 2022.
Todos os compradores de relógios Vacheron Constantin, sejam novos ou vintage, poderão obter um certificado digital
registando-se no sítio web e inscrevendo o número único do relógio, gravado no fundo da caixa, ou diretamente
através da digitalização do novo cartão de garantia. As informações relativas ao relógio ficarão protegidas por meio da
encriptação, um passo importante para assegurar a rastreabilidade e autenticidade dos relógios Vacheron Constantin.
Atualmente, The Hour Club já disponibiliza aos seus utilizadores conteúdos específicos da Vacheron Constantin,
reservados exclusivamente aos seus membros. O sítio também permite aos utilizadores inscreverem-se, em regime
de acesso prioritário, para participarem nos eventos da Vacheron Constantin, e conta com um “espaço” comunitário
- o Golden Book -, que oferece aos seus membros um serviço de chat e de partilha de fotos. Com a introdução do
Blockchain, surgem outras ofertas e serviços. Entre elas, a extensão da garantia por um período adicional de seis
anos para aqueles que compraram relógios Vacheron Constantin depois de 2020. A digitalização de toda a informação
relativa a cada um dos relógios da Maison também faz parte deste projeto, em particular os dados relativos ao Punção
de Genebra, distintivo com o qual se encontra certificado um grande número de relógios da Vacheron Constantin.
Numa segunda fase, qualquer intervenção - manutenção ou reparação - realizada no exemplar em questão, também
fará parte do “roteiro” que acompanhará cada relógio ao longo do seu ciclo de vida.
A tecnologia Blockchain permitirá assim à Vacheron Constantin garantir um nível ótimo de segurança para os
seus relógios e para os respetivos proprietários. Esta garantia de autenticidade infalsificável do produto, máxima
expressão das garantias antifalsificação e prova infalível de rastreabilidade, também estabelece uma ligação
especial entre a Vacheron Constantin e os seus clientes, através da qual poderão partilhar informações e conteúdos
exclusivos.
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Fundada em 1755, a Vacheron Constantin é a Manufatura relojoeira mais antiga do mundo com produção contínua há
mais de 265 anos, e tem vindo a perpetuar fielmente uma herança da qual muito se orgulha, baseada na excelência
relojoeira e sofisticação estética, ao longo das várias gerações de Mestres Artesãos.
Posicionada no topo da alta relojoaria e da elegância sóbria, a Maison cria relógios com uma assinatura técnica e
estética única, que conjuga com um elevado nível de trabalho artesanal e de acabamentos.
A Vacheron Constantin dá vida a um património inigualável e a um forte espírito de inovação através das suas
coleções: Patrimony, Traditionnelle, Métiers d’Art, Overseas, Fiftysix, Historiques e Égérie. Paralelamente, oferece à
sua exigente lista de clientes connoisseurs, a oportunidade de adquirirem relógios únicos, feitos por medida, graças
ao seu serviço “Les Cabinotiers”.
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